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             ВИРОБНИЦТВА ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 249  АравКве регуКювання ведення КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 249  ІстКричні та закКнКдавчі КснКви ведення КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 249  АКняття та юридичні Кзнаки КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 253  АравКвий режим земеКьних діКянКкК які викКристКвуються дКя ведення КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 256  АравКвий режим майнаК яке викКристКвуГться дКя ведення КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 260  АравКвий та сКГіаКьний статус чКенів КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 262 
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сіКьський зеКений туризм у кКнтексті ведення КсКбистих сеКянських гКспКдарств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 266  АравКве регуКювання ведення садівниГтва та гКрКдниГтва в Акраїні ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 268  КККективне й індивідуаКьне садівниГтвК та гКрКдниГтвК ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 268  АравКвий режим земеКьних діКянКк дКя ведення садівниГтва ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 268  АравКве станКвище садівниГьких тКвариств ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 271  Ведення гКрКдниГтва: прКбКеми правКвКгК регуКюванняЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 272  
Контрольні завдання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 274  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 275  

Тема. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
             СУБ’ЄКТІВ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН, 
             ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЗ 
             СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
             ВИРОБНИЦТВА ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 276  АравКве регуКювання діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 276  АКняття та КрганізаГійнК-правКві фКрми КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 276  АКрядКк набуття юридичнКю КсКбКю статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та пКзбавКення її такКгК статусуЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 279  МетаК завдання та предмет діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯ 283 
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АрганізаГія рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 287  АсКбКивКсті правКвКгК режиму земеКь та майна КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯ 290  АсКбКивКсті правКвКгК статусу аграрнКї біржі ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 293  АравКве регуКювання біржКвКгК сіКьськКгКспКдарськКгК ринку ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 293  АравКвий режим майна аграрнКї біржі ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 296  АравКве регуКювання діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарських дКрадчих сКужб ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 299  суб’Гкти сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї діяКьнКсті ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 299  АснКвні завдання та метКди дКрадчКї діяКьнКсті ЯЯЯЯЯЯЯ 304  
Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 306  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 307  

Тема. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ ВИКОРИСТАННЗ 
             Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
             ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
             У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 308  АКняття земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК їх структура ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 308  АсКбКивКсті правКвКгК режиму земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 318  АсКбКивКсті правКвКгК режиму агрККандшафтів ЯЯЯЯЯЯЯЯ 326  АсКбКивКсті правКвКгК режиму інших прирКдних ресурсівК які викКристКвуються у сіКьськКму гКспКдарстві ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 329 
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АравКва КхКрКна земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення та інших прирКдних ресурсів у сіКьськКму гКспКдарстві ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 360  
Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 373  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 373  

Тема. ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
             ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЗ В УКРАЇНІ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 374  АравК вКаснКсті на земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 374  АКхідні від права вКаснКсті речКві права на земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення (правК пКстійнКгК кКристуванняК емфітевзисК сервітут) ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 383  АКняття та юридичні Кзнаки Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 396  ДКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення як підстава виникнення земеКьних Крендних віднКсин: пКняття та істКтні умКви ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 406  АКрядКк та умКви укКадення дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 414  

Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 417  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 417  

Тема. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
            СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 418  АКняття державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства АкраїниЯ співвіднКшення пКнять «державне регуКювання»та «державне управКіння» ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 418 
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Державна аграрна пККітика як змістКвна скКадКва державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 424  ФункГії державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства (КбКікуК мКнітКрингуК кКнтрККю) ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 430  ФКрми державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарстваЯ МетКди державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 433  система ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКадиК щК здійснюють управКіння у сфері сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 437  АравКві фКрми державнКї підтримки суб’Гктів аграрнКгК гКспКдарювання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 442  Акремі захКди державнКї підтримкиК передбачені ЗакКнКм Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни» ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 449  АравКве станКвище АграрнКгК фКнду ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 454  
Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 460  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 461  

Тема. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ БЕЗПЕЧНОСТІ 
             ТА ЗКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
             ПРОДУКЦІЇ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 462  Характеристика правКвКгК регуКювання безпечнКсті та якКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії в Акраїні у кКнтексті забезпечення прКдКвККьчКї безпеки держави ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 462  АравКве регуКювання стандартизаГії та сертифікаГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯЯ 477 
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АсКбКивКсті правКвих вимКг щКдК вирКбниГтва та Кбігу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 482  ВирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвиниЯ АравКвий режим спеГіаКьних сирКвинних зКн ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 484  
Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 496  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 497  

Тема. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
             СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 
             ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
             СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 498  Значення прКбКеми сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа в сучасний періКдК її закКнКдавче закріпКення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 498  АрганізаГійнК-екКнКмічні та правКві засадиК щК забезпечують пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКаЯ сКГіаКьна захищеність сеКян ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 507  стаКий рКзвитКк сіКьських теритКрій як пріКритетний напрям державнКї аграрнКї пККітики держави ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 515  

Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 520  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 521  

Тема. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
             ЗА ПОРУШЕННЗ 
             АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 522  АКняття та види юридичнКї відпКвідаКьнКсті за пКрушення аграрнКгК закКнКдавства ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 522  ДисГипКінарна та матеріаКьна відпКвідаКьність праГівників сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 527  
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ВідпКвідаКьність сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників за пКрушення дКгКвірних зКбКв’язань ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 534  Адміністративна та кримінаКьна відпКвідаКьність за пКрушення у сфері аграрних правКвіднКсин ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 540  
Контрольні питання ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 547  
Дискусії та обговорення ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 547 
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ПЕРЕДМОВА  сіКьське гКспКдарствК Акраїни Г тіГю динамічнКю гаКуззю екКнКмікиК яка ствКрюГ передумКви дКя рКзвитку екКнКміки держави загаККмК забезпечуГ Кдну із найваж-Кивіших скКадКвих наГіКнаКьнКї безпеки – прКдКвККьчу безпеку держави тКщКЯ ВіднКсиниК які скКадаються у Гій сферіК КпКсередкКвуються нКрмами аграрнКгК праваК за-вдання якКгК – фКрмування нКвих якісних засад у регуКю-ванні аграрних віднКсинЯ Аграрне правК Г важКивКю скКадКвКю системи права АкраїниЯ ВКднКчас дКсі тривають наукКві дискусії щКдК йКгК правКвКї прирКдиЯ А запрКпКнКванКму навчаКьнКму пКсібнику прКанаКізКванК різнКманітні підхКди та пКгКя-ди щКдК рКзуміння місГя та рККі ГіГї гаКузі права в системі права АкраїниК КхарактеризКванК КснКвні її правКві інсти-тутиК вказанК на прКбКемні мКменти у регуКюванні аграр-них віднКсинК неКбхідність удКскКнаКення та рКзвитку аграрнКгК закКнКдавстваК рКзширення джереКьнКї бази аграрнКгК права тКщКЯ структура видання дещК відрізняГться від структу-ри інших навчаКьних пКсібників із аграрнКгК праваК прКте вКна даГ змКгу студентам системнК рКзгКянути КснКвні правКві інститути аграрнКгК права АкраїниЯ А висвітКенні Ккремих прКбКем автКри спрКбуваКи відійти від звичай-них спКсКбів пКдання матеріаКу та висККвКюють вКасні пКгКядиК завдяки чКму навчаКьний пКсібник мКже бути Гікавим не Кише студентамК а й фахівГямЯ  В Акраїні триваГ аграрна рефКрмаК яка тіснК переп-КітаГться із земеКьнКюЯ лі рефКрми урізнКманітниКи сус-піКьні аграрні правКвіднКсиниК їх суб’ГктнК-Кб’Гктний скКадЯ Асе Ге актуаКізуГ неКбхідність підгКтКвки висКкКк-ваКіфікКваних спеГіаКістів у гаКузі аграрнКгК праваК здат-
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них якіснК надавати юридичні пКсКуги суб’Гктам аграрнК-гК гКспКдарюванняК забезпечити наКежну правКзастКсКв-ну практикуЯ Аграрне правК Акраїни Г нКрмативнКю навчаКьнКю дисГипКінКюК яку вивчають під час підгКтКвки фахівГів юридичнКгК прКфіКюЯ НавчаКьний пКсібник підгКтКвКенК відпКвіднК дК навчаКьнКї прКграми курсу «Аграрне правК» дКя студентів юридичнКгК факуКьтету КсвітньК-кваКіфікаГійнКгК рівня «бакаКавр» ЛьвівськКгК державнКгК університету внутрі-шніх справЯ 
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ТЕМА. АГРАРНЕ ПРАВО 
В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

 
Поняття та предмет аграрного права України 
Методи правового регулювання в аграрному праві 
Принципи аграрного права України 

 
ПОНЗТТЗ ТА ПРЕДМЕТ 

АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 Із 2020 дК 2050 рЯ світКва пКтреба в прКдуктах хар-чування станКвитиме кіКькістьК вирКбКену за всю пКпере-дню вКсьмитисячну істКрію існування КюдстваЯ ТКму дК-мінуватимуть саме аграрні державиК серед яких Акраїна пКсідаГ чіКьне місГеЯ ВКднКчас безумКвнК маГ зрКстати рККь аграрнКгК права як найефективнішКгК регуКятКра аграрних віднКсин та гаранта прав вітчизняних сіКьськК-гКспКдарських тКварКвирКбників1Я Термін «аграрне правК» вперше був уведений 1908 рЯ німГем АіхардКм АаркКмК щК видав 1927 рЯ книгу прК КснКви пруськКгК аграрнКгК праваЯ ЗгКдКм Гей термін ширКкК рКзпКвсюдивсяЯ 1954 рЯ у ФККренГії за ініГіативКю ітаКійських учених юристів-аграрників був скКиканий перший МіжнарКдний наукКвий кКнгрес із питань аграр-нКгК праваК відпКвіднК дК рішення якКгК в 1958 рЯ був ствКрений інститут пКрівняКьнКгК міжнарКднКгК аграр-нКгК праваЯ А йКгК першій асамбКеїК яка відбуКася в квітні 1960 рЯК браКи участь і радянські вченіЯ ЙшККся прК пКрів-

–––––––– 1 ЄрмККенкК ВЯ МЯ сучасні тенденГії рКзвитку аграрнКгК права // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКі-на: матеріаКи ВсеукраїнськКгК кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯК 2012Я – сЯ 9–10Я 
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няння саме аграрних правКвіднКсин у капітаКістичних і сКГіаКістичних країнах2Я Аграрне правК Г прКвіднКю гаКуззю українськКгК праваК якКю врегуКьКвані віднКсини щКдК рефКрмування та рКзвитку аграрнКгК сектКра екКнКмікиЯ ВКнК Г КснКв-ним засКбКм юридичнКгК супрКвКдження прКГесу аграр-нКї рефКрмиК щК відбуваГться сьКгКдні в АкраїніЯ ВКднКчас сучасне українське аграрне правК за свКїм змістКм не від-пКвідаГ вимКгам регуКювання аграрних віднКсин станКв-Кення і рКзвитку вітчизнянКгК аграрнКгК сектКра та пКт-ребуГ пКдаКьшКгК вдКскКнаКенняЯ Адним із найважКиві-ших чинниківК щК стримуГ рКзвитКк аграрнКгК праваК Г теК щК дКтепер увага закКнКдавГя переважнК зКсереджуГться на вирішенні пКтКчних прКбКемК хКча не менш пріКритет-нКю маКа б бути діяКьність Крганів державнКї вКади з прКгнКзування аграрних віднКсинК які у майбутньКму бу-дуть вимагати вдКскКнаКення правКвКгК регуКювання з метКю підвищення йКгК ефективнКсті3Я  АчевиднК такі критичні зауваження щКдК змістКвнК-гК напКвнення сучаснКгК аграрнКгК права Г ГіКкКм справе-дКивими та вимагають ревізії підхКдів і дК рКзуміння сут-нКсті гаКузевКї спеГифіки аграрнКгК права АкраїниЯ В ГьК-му напрямі триваГ жвава наукКва дискусіяК резуКьтатКм якКї Г прКведення чисеКьних наукКвих захКдівЯ АкремК ва-ртК згадати прК резуКьтати дискусіїК прКведенКї на Всеук-раїнськКму кругККму стККі на тему: «Аграрне правК як га-Кузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна»4Я В українській аграрнК-правій науГі дКмінуГ пКзиГія щКдК 
–––––––– 2 АавККв АЯ ВЯ Аазвитие междунарКдных научных связей пК вКпрК-сам аграрнКгК права (к итКгам первКй ассамбКеи института сравните-КьнКгК междунарКднКгК права) / АЯ ВЯ АавККв // сКвЯ гКсударствК и правКЯ – 1960Я – № 8Я – сЯ 65–66Я 3 семчик ВЯ ІЯ Аграрне правК як гаКузь права / ВЯ ІЯ семчик // АравК-ва державаЯ – ВипЯ 21Я – сЯ 372Я 4 Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дис-ГипКіна: матеріаКи ВсеукраїнськКгК кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчи-каЯ – КЯ: Видавничий Гентр НАБіА АкраїниК 2012Я – 168 сЯ 
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кКмпКекснКї прирКди аграрнКгК праваЯ АрКте дедаКі акти-вніше висККвКюються наукКві пКзиГії рКзуміння аграрнКгК права як самКстійнКї КснКвнКї гаКузі праваЯ ҐрунтКвний анаКіз КснКвних наукКвих підхКдів щКдК сутнКсті аграрнКгК права прКведенК кККективКм наукКвГів – автКрів видання «АравКва дКктрина Акраїни»К щК вийшКК у 5 тКмахК зКкрема тКм 4 присвячений дКктринаКьним прК-бКемам екКККгічнКгКК аграрнКгК та гКспКдарськКгК права5Я Нижче пКданК КснКвні аргументиК дК яких апеКюють україн-ські та зарубіжні наукКвГі під час Кбґрунтування вКасних наукКвих пКзиГій із КкресКенКї прКбКемиЯ ДКсі кКмпКекснКю гаКуззю вважають аграрне правК відКмі рКсійські вчені БЯ АЯ ВКрКнін6 та МЯ ІЯ ККзир7Я МЯ ІЯ ККзир раніше КбґрунтКвував ідею самКстійнКї кКм-пКекснКї та інтегрКванКї гаКузі сіКьськКгКспКдарськКгК права8 на тКі переважнКї наукКвКї пКзиГії визнання сіКь-ськКгКспКдарськКгК права кКмпКекснКю гаКуззю9Я ВартК зауважитиК щК й українські вчені юристи-аграрники ВЯ ВЯ Янчук і ВЯ ЗЯ Янчук такКж визнаваКи кКмпКексність 
–––––––– 5 АравКва дКктрина Акраїни: у 5 тЯ / ЮЯ сЯ ШемшученкКК АЯ АЯ Геть-манК ВЯ ІЯ АндрейГев та інЯ; за загЯ редЯ ЮЯ сЯ ШемшученкаЯ – XЯ: АравКК 2013Я – ТЯ 4Я – 848 сЯ 6 ВКрКнин БЯ АЯ АграрнКе правК как КтрасКь праваК КтрасКь наукиК КтрасКь закКнКдатеКьства и учебная дисГипКина / БЯ АЯ ВКрКнин // АктуаКьные прКбКемы аграрнКгК права АКссии: теКрия и практика: сбЯ научЯ стЯ – МЯ: АравК и гКсударствКК 2004Я – сЯ 8–9Я 7 ККзырь МЯ АЯ АграрнКе правК АКссии: прКбКемы станКвКения и ра-звития / МЯ АЯ ККзырьЯ – МЯ: АравК и гКсударствКК 2003Я – сЯ 23–29Я 8 ККзырь МЯ АЯ сКветскКе сеКьскКхКзяйственнКе правК: тенденГии станКвКения и развития / МЯ АЯ ККзырь // сКветскКе гКсударствК и правКЯ – 1973Я – № 6Я – сЯ 46К 49Я 9 АанкратКв АЯ ФЯ сеКьскКхКзяйственнКе правК как КтрасКь права? Нет КснКваний / АЯ ФЯ АанкратКв // сКветскКе гКсударствК и правКЯ – 1973Я – № 9Я – сЯ 52–53; КичатКва АЯ АЯ сеКьскКхКзяйственнКе правК как кКмпКексная КтрасКь права / АЯ АЯ КичатКва // сКветскКе гКсударствК и правКЯ – 1973Я – № 9Я – сЯ 52–55; ДенисКв АЯ АЯ сеКьскКхКзяйственнКе правКК наука и практика / АЯ АЯ ДенисКв // сКветскКе гКсударствК и правКЯ – 1974Я – № 1Я – сЯ 73Я 
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сіКьськКгКспКдарськКгК праваК правКнаступникКм якКгК стаКК аграрне правК10Я На думку НЯ ІЯ ТитКвКїК навіть кККгК-спне правК Г кКмпКекснКю гаКуззю11К хКча КстаннГ тради-ГійнК визнаваККся самКстійнКю гаКуззю12Я АтжеК пКзиГія щКдК кКмпКекснКсті аграрнКгК права Г дКвККі пКширенКю в сучасній вітчизняній аграрнК-правКвій дКктрині13Я На прКтивагу устаКеній пКзиГіїК існуГ думка прК самКс-тійність гаКузі аграрнКгК права14К щК маГ кКмпКексний інте-грКваний характер15 абКК на думку прКфесКра АЯ МЯ статівкиК 
–––––––– 10 Аграрне правК Акраїни: підручник / ВЯ ЗЯ ЯнчукК ВЯ ІЯ АндрейГевК сЯ ФЯ ВасиКюк та інЯ; за редЯ ВЯ ЗЯ ЯнчукаЯ – 2-ге видЯК перерКбКЯ та дКпКвЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2000Я – сЯ 12Я 11 Аграрне правК Акраїни: підручник / за редЯ АЯ АЯ АКгрібнКгКЯ – КЯ: ІстинаК 2004Я – сЯ 6Я 12 АускКК АЯ АЯ КККхКзнКе правК в системе сКветскКгК права /АЯ АЯ Ау-скКК // сКвЯ гКсударствК и правКЯ – 1958Я – № 3Я – сЯ 123; Аадянське кКК-гКспне правК / за редЯ ВЯ ЗЯ ЯнчукаЯ – КЯ: Вища шкККаК 1979Я – сЯ 4Я 13 семчик ВЯ ІЯ Аграрне правК як кКмпКексна гаКузь права Акраїни / ВЯ ІЯ семчик // сучасне земеКьнеК аграрнеК екКККгічне та прирКдКресур-сне правК: актуаКьні прКбКеми теКрії та практики: матеріаКи МіжнарЯ наукЯ-практЯ кКнфЯ (мЯ БіКа леркваК 21–22 травня 2010 рЯ)Я – БіКа лерква: БНААК 2010Я – сЯ 22; семчик ВЯ АграрнКе правК как КтрасКь права / ВЯ семчик // АжегКдник укрЯ праваЯ – 2012Я – № 3Я – сЯ 198–199Я 14 НКсік ВЯ ВЯ Аграрне правК у наГіКнаКьній правКвій системі Акраї-ни: тенденГії та перспективи рКзвитку / ВЯ ВЯ НКсік // стан та перспек-тиви рКзвитку аграрнКгК права: матеріаКи МіжнарЯ наукЯ-теКретЯ кКнфЯК присвячЯ 80-річчю дЯюЯнЯК прКфЯК акадЯ ААрН Акраїни ВЯ ЗЯ Янчука (мЯ КиївК 26–27 травня 2005 рЯ)Я – КЯ: Магістр-ХХІ стКріччяК 2005Я – сЯ 107; ККрніГ-нкК ГЯ сЯ ЩКдК місГя аграрнКгК права в системі права Акраїни / ГЯ сЯ ККрніГнкК // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: матеріаКи ВсеукрЯ кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ – КЯ: ВидЯ Гентр НАБіА АкраїниК 2012Я – сЯ 86–87Я 15 ЄрмККенкК ВЯ МЯ сучасні тенденГії рКзвитку аграрнКгК права / ВЯ МЯ ЄрмККенкК // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: матеріаКи ВсеукрЯ кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ІЯ семчикаЯ – КЯ: ВидЯ Гентр НАБіА АкраїниК 2012Я – сЯ 11Я 
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кКмпКексну прирКду16Я Такий підхід перегукуГться з відпК-віднКю кКнГепГіГю рКсійських учених17Я АрКміжну пКзиГію зайняв прКфесКр АЯ АЯ АКгрібнийК який вважаГК щК час дКя визнання аграрнКгК права самКс-тійнКюК самКдКстатньКю гаКуззю права ще пКпередуЯ ВКд-нКчасК на йКгК думкуК навіть визнання аграрнКгК права самКстійнКю гаКуззю ще не Кзначатиме йКгК перетвКрен-ня на КснКвну гаКузь права18Я АтжеК аграрнК-правКва наука рКзгКядаГ мКжКивість існування аграрнКгК права як кКм-пКекснКїК самКстійнКї та КснКвнКї гаКузіЯ Аід гаКуззю права в теКрії права прийнятК рКзуміти систему юридичних нКрмК які регуКюють певну сферу суспіКьних віднКсин спеГифічним метКдКм правКвКгК регуКювання19Я Як зазначаГ сЯ сЯ АКГксГГвК гаКузі права – найбіКьш крупніК ГентраКьні Канки структури праваЯ ВКни КхКпКюють КснКвні якіснК нКві види суспіКьних віднКсинК які за свКїм гКибинним екКнКмічнимК сКГіаКьнК-пККітичним змістКм вимагають КкремКгКК юридичнК свКГріднКгК регуКювання20Я структура права як скКадне юридичне явище харак-теризуГться багатКрівневим характерКмК іГрархічнКю пК-будКвКю тКщКЯ ТКму заперечувати мКжКивість існування пКряд з КснКвними чи традиГійними гаКузями права ін-шихК так званих кКмпКексних гаКузей праваК не Г дКстат-
–––––––– 16 статівка АЯ МЯ Аграрне правК та закКнКдавствК Акраїни: теКрети-чні прКбКеми рКзвитку / АЯ МЯ статівка // АктуаКьні питання аграрнКгК права Акраїни: теКрія і практика: мКнКграфія / АЯ МЯ статівкаК ВЯ ЮЯ АркевичК ВЯ МЯ ККрніГнкК та інЯ; за редЯ д-ра юридЯ наукК прКфЯ АЯ МЯ статівкиЯ – XЯ: ФІННК 2010Я – сЯ 11К 16Я 17 БКбыКев АЯ АЯ ТеКретические прКбКемы аграрнКгК права / АЯ АЯ БКбыКев // АграрнКе и земеКьнКе правКЯ – 2004Я – № 1Я – сЯ 8–12Я 18 АКгрібний АЯ Аграрне правК Акраїни: сучасний стан та перспекти-ви рКзвитку / АЯ АКгрібний // АравК АкраїниЯ – 2008Я – № 5Я – сЯ 43Я 19 АабінКвич АЯ МЯ АснКви загаКьнКї теКрії права та держави / АЯ МЯ АабінКвичЯ – КЯК 1994Я – сЯ 95Я 20 АКексеев сЯ сЯ Абщая теКрия права: в 2-х тКмах / сЯ сЯ АКексеевЯ – МЯК 1981Я – ТЯ 1Я – сЯ 244Я 
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ньК Кб’ГктивнимК а свідчить прК скКадність прКбКемиЯ АК-гКджуГмКсьК щК прКтиставКення самКстійних і кКмпКекс-них гаКузей права Г насКідкКм недКстатньКгК КпраГюван-ня теКріГю права сутнКсті категКрій «самКстійність» і «кКмпКексність» у кКнтексті мКжКивКсті їх застКсування під час характеристики скКадКвих системи праваЯ А ре-зуКьтаті ми КдержаКи суперечКиву теКретичну мКдеКь диференГіаГії масиву правКвих гаКузей на первісні гаКузіК самКдКстатніК тКбтК спрКмКжні самКстійнК врегуКьКвува-ти певні суспіКьні віднКсиниК і кКмпКексніК тКбтК пКхідніК заКежні від самКстійнихЯ Аднак із бКку незаКежнКсті та самКдКстатнКсті сьКгКдні дійснК самКстійнКю гаКуззю мКжна вважати Кише кКнституГійне правКЯ Всі інші гаКузі тіГю чи іншКю мірКю заКежать від ньКгКК пКзбавКяючись первіснКї самКстійнКсті21Я  АкГентуГмКК щК кКмпКексність як предметна Кзнака не свідчить прК другКрядністьК чи «меншКвартість» відпК-віднКї гаКузі праваК а пКкКиканаК на нашу думкуК підкрес-Кити КрганічністьК Гдність і нерКзривний взаГмКзв’язКк кККа віднКсинК які КхКпКюються відпКвіднКю гаКуззю праваЯ ФКрмування кКмпКексних гаКузей права зумКвКене неКбхідністю врегуКювання Кб’ГктивнК зумКвКенКї спе-Гифіки суспіКьних віднКсинЯ  ЩК стКсуГться аграрнКгК праваК тК йКгК КсКбКивість зумКвКена ширКтКю взаГмКзв’язківК які виникають у сіКь-ськКму гКспКдарстві та «присвячення» ГіГї гаКузі права відпКвідній гаКузі екКнКмікиЯ АсКбКивість сучасних кКмпКексних гаКузей права пККягаГ у їх «пКхіднКсті» від відпКвіднКї гаКузі закКнКдав-стваЯ ТКму дКя таких гаКузей важКивим гаКузеутвКрюва-Кьним критеріГм їх фКрмування ГК пК-першеК заГікавКе-ність держави у регуКюванні відпКвідних суспіКьних від-
–––––––– 21 АравКва дКктрина Акраїни: у 5 тЯ / ЮЯ сЯ ШемшученкКК АЯ АЯ Геть-манК ВЯ ІЯ АндрейГев та інЯ; за загЯ редЯ ЮЯ сЯ ШемшученкаЯ – XЯ: АравКК 2013Я – ТЯ 4Я – сЯ 820Я 
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нКсинК аК пК-другеК наявність вКасних джереКЯ Як ствер-джуГ сЯ сЯ АКГксГГвК із рКзвиткКм закКнКдавстваК КбумКв-КенКгК пКтребами екКнКмічнихК а такКж сКГіаКьнК-пККітичних і інших віднКсинК приймаються кКмпКексні актиК які зачіпають ГіКі сфери сКГіаКьнКгК життя чи їх еКементиЯ В Гих випадках фКрмуються кКмпКексні гаКузі закКнКдавстваК в яких Кб’Гднуються за тКю чи іншКю пре-дметнКюК тематичнКюК ГіКьКвКю Кзнаками різнКрідний правКвий матеріаКЯ ЯкщК таке кКмпКнування юридичнКгК різнКріднКгК матеріаКу прКведенК не шКяхКм прКстКгК кКмпіКятивнКгК йКгК пКміщення в КднКму дКкументіК а шКяхКм кКдифікаГії іК відпКвіднКК збагачення змісту праваК введення у правКву матерію нКвих спеГифічних систем-них нКрмативних узагаКьненьК тК в резуКьтаті мКжуть виникнути нКвіК пКрівнянК самКстійні правКві утвКренняЯ  саме такий шКях під час свКгК рКзвитку прКйшКК сіКь-ськКгКспКдарське (аграрне) правКЯ ЗаГікавКеність держави у регуКюванні суспіКьних віднКсинК які виникКи у сфері сіКь-ськКгК гКспКдарства за участю різнКманітних суб’Гктів гКс-пКдарювання (не Кише кККгКспів)К зумКвиКа фКрмування системи закКнКдавства у Гій сферіК щКК свКГю чергКюК сКугу-ваКК підставКю фКрмування відпКвіднКї гаКузі праваЯ АрКте сьКгКдні відбуваГться такКж і звКрКтній прКГес – аграрне правК як Кб’Гктива реаКьність впКиваГ на закКнКдавствКК яким урегуКьКвуються віднКсини в сфері сіКьськКгК гКспК-дарстваК в КснКві якКгК Г суб’Гктивний чинникЯ  Аперше питання прК неКбхідність станКвКення сіКь-ськКгКспКдарськКгК (аграрнКгК) права як кКмпКекснКї гаКузі буКК пКрушенК МЯ ІЯ ККзирем22Я ЙКгК пКзиГію підт-римуваКи такі вченіК як ГЯ ЮЯ БистрКвК ЗЯ сЯ БеКяГваК НЯ НЯ ВеденінК МЯ ІЯ АаККадіна та інЯ 
–––––––– 22 ККзырь МЯ АЯ сКветскКе сеКьскКхКзяйственнКе правК: тенденГии станКвКения и развития / МЯ АЯ ККзырь // сКветскКе гКсударствК и правКЯ – 1973Я – № 6Я 
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ФундатКрами сіКьськКгКспКдарськКгК (аграрнКгК) права як кКмпКекснКї гаКузі буКи й українські вченіЯ серед них: НЯ ІЯ ТитКваК ВЯ ЗЯ ЯнчукК ВЯ ІЯ семчикК АЯ АЯ АКгрібнийК АЯ НЯ статівка та інЯ НЯ ІЯ ТитКва вперше на мКнКграфічнКму рівні дКсКідиКа теКретичні прКбКеми станКвКення сіКьсь-кКгКспКдарськКгК (аграрнКгК) права через прКГес фКрму-вання Гдиних кКмпКексних правКвих інститутів (на прик-Каді інституту матеріаКьнКї відпКвідаКьнКсті)23Я АрКте й дКсі прКбКема визначення прирКди аграр-нКгК права та йКгК місГя в системі права Г дискусійнКю в правКвій науГіЯ НаприкКадК АЯ ІЯ БКбиКьКв24 прКпКнуГ рКзг-Кядати аграрне правК як самКстійну гаКузь права із вКас-ними предметКм і метКдКм правКвКгК регуКюванняЯ Аграрне правК пКряд із кКмпКексністю характеризу-Гться такКж як інтегрКвана та спеГіаКізКвана гаКузь праваЯ  ІнтегрКваність – КзначаГК щК між різними видами аграрних віднКсин існуГ стійкий взаГмКзв’язКкК ствКрюю-чи таким чинКм кКмпКексний механізм правКвКгК регу-КюванняЯ АідставКю дКя інтегрКванКгК правКвКгК регу-Кювання аграрних віднКсинК щК виникають між суб’ГктамиК Г теК щК всі вКни (суб’Гкти) Г кКристувачамиК вКККдіКьГями земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначен-ня та здійснюють вирКбниГтвК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК абК іншу діяКьністьК яка пКв’язана з вирКбниГт-вК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ спеГіаКізКваність – КзначаГК щК нКрми КснКвних прК-фіКьних гаКузей не механічнК перехКдять дК скКаду аграр-нКгК праваК а зазнають гКибКкКї аграрнКї спеГіаКізаГіїК вна-сКідКк чКгК вКни стають аграрнК-майнКвимиК аграрнК-
–––––––– 23 МатериаКьная КтветственнКсть рабКтникКв сеКьскКхКзяйствен-ных предприятий: мКнКграфияЯ – МЯ: Юридическая КитератураК 1978Я – 152 сЯ 24 БКбыКев АЯ АЯ ТеКретические прКбКемы аграрнКгК права / АЯ АЯ БКбыКев // АграрнКе и земеКьнКе правКЯ – 2004Я – № 1Я – сЯ 8–13Я 
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трудКвимиК аграрнК-управКінськимиК аграрнК-земеКьними та іншимиЯ ЩКб з’ясувати прирКду аграрнКгК праваК дКГіКьнК прКанаКізувати КснКвні критерії рКзмежування нКрм пра-ва за гаКузями праваЯ Аредмет правКвКгК регуКювання без сумніву Г КснКвним критеріГм і КпКсередкКвуГ сукупність КднКрідних суспіКьних віднКсинК які врегуКьКвані правКмЯ ТрадиГійнК предмет аграрнКгК права Акраїни рКзг-Кядають як систему суспіКьних аграрнихК а саме: Крганіч-нК взаГмКпКв’язаних земеКьнихК трудКвихК майнКвихК Кр-ганізаГійнК-управКінських тКщК віднКсинЯ АтжеК предмет аграрнКгК права сумнівнКК чи мКжна назвати КднКріднимЯ АрКте у такій кКмпКексній гаКузі праваК як аграрне правКК КднКрідність предмета правКвКгК регуКювання прКявКя-Гться у взаГмКзв’язку кККа Гих віднКсинК взаГмКзаКежнКс-ті та взаГмКвпКиву Кдних на КднихЯ Аб’ГднуючКю всі види аграрних віднКсин атрибутивнКю КсКбКивістю Г їх наКеж-ність дК забезпечення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ саме вказана КсКбКивість стираГ всі бар’Гри зКвнішньКї неКднКріднКстіК вивКдячи кКмпКекс КднКрідних аграрних віднКсин зі сфери правКвКгК регуКювання інших гаКузей права25Я З КгКяду на ГеК дКдаткКвим гаКузеутвКрюваКьним критеріГм гаКузі права дКГіКьнК вважати Кб’Гкт правКвК-гК регуКюванняК тКбтК ту сферу існування суспіКьних від-нКсинК кКтра зумКвКюГ їхню спеГифікуК і на яку спрямКва-нК інтерес учасників суспіКьних віднКсинЯ Аб’ГктКм агар-нКгК права традиГійнК вважають сіКьськКгКспКдарську діяКьністьЯ  На думку сучаснКгК дКсКідника МЯ ЛаКіганаК фКрму-ванню аграрнКгК права як гаКузі права перешкКджаГ не-
–––––––– 25 АравКва дКктрина Акраїни: у 5 тЯ / ЮЯ сЯ ШемшученкКК АЯ АЯ Геть-манК ВЯ ІЯ АндрейГев та інЯ; за загЯ редЯ ЮЯ сЯ ШемшученкаЯ – XЯ: АравКК 2013Я – ТЯ 4Я – сЯ 822Я 
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КднКрідний характер сіКьськКгКспКдарськКгК сектКраК невизначеність пКняття сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК щК КхКпКюГ і вирКбниГтвКК і перерКбкуК і навіть випуск у прКдаж деяких видів прКдукГії26Я НаприкКадК ФранГузь-кий аграрний кКдекс містить нКрми ГивіКьнКгКК адмініст-ративнКгКК кримінаКьнКгК й інших традиГійних гаКузей праваК щК наКежать дК таких Кб’Гктів: 1) земКеустрКю; 2) тварин і рКсКин; 3) пККювання та рибаКьства; 4) прКфесійних Кб’Гднань у сіКьськКму гКспКдарстві; 5) сіКьськКгКспКдарськКгК кредиту; 6) сіКьськКгКспКдарськКї Кренди; 7) сКГіаКьних питань; 8) КрганізаГії сіКьськКгКспКдарськКгК прКфнавчання27Я Як справедКивК зазначають ГЯ ЮЯ БистрКв та МЯ ІЯ ККзирК сучасне аграрне правК КхКпКюГ дві взаГмК-пКв’язані сфери правКвКгК регуКюванняЯ Адна з них – тра-диГійна гаКузь аграрних віднКсинК яка виникаГ в сфері вКа-сне сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті під час КбрКбітку зе-мКіК вирКбниГтва прКдукГії рКсКинниГтва та тваринниГт-ваЯ Інша гаКузь віднКсинК які регуКюються аграрним пра-вКмК КхКпКюГ такКж діяКьність підсКбних підприГмств і прКмисКів у сіКьськКму гКспКдарствіК пКв’язану із перерКб-кКю сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії і вирКбниГтвКм прК-дКвККьства28Я лю наукКву пКзиГію відКбраженК й у ЗакКні АКсійськКї ФедераГії від 29 грудня 2006 рЯ «АрК рКзвитКк сіКьськКгК гКспКдарства»К стЯ 4 якКгК під сіКьськКгКспКдар-ським вирКбниГтвКм рКзгКядаГ сукупність видів екКнКміч-
–––––––– 26 Laligant MЯ OpЯ citЯК PЯ 45Я 27 АавККва ЭЯ АЯ ТенденГии развития аграрнКгК права ФранГии / ЭЯ АЯ АавККва // АравКведениеЯ – 1983Я – № 1Я – сЯ 82Я  28 АграрнКе правК: учебник дКя вузКв / пКд редЯ прКфЯ ГЯ АЯ БыстрКваК прКфЯ МЯ АЯ ККзыряЯ – 2-е издЯК испрЯ и дКпЯ – МЯ: ЮристъК 1998Я – сЯ 8Я 



25 

нКї діяКьнКсті з вирКщування вирКбниГтва та перерКбки відпКвіднК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК сирКвини і прКдКвККьстваК зКкрема надання відпКвідних пКсКуг29Я Таке ширКке тКумачення пКняття «сіКьськКгКспК-дарськКї діяКьнКсті» відпКвідаГ вимКгам сучаснКї рин-кКвКї екКнКміки та інтересам сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківЯ Чинне закКнКдавствК Акраїни пКсКідКвнК не закріп-КюГ пКняття «сіКьськКгКспКдарська діяКьність»Я Аід час анаКізу пКнять «сіКьське гКспКдарствК (сіКьськКгКспКдар-ське вирКбниГтвК)»К «сіКьськКгКспКдарський тКварКвирК-бник» та «сіКьськКгКспКдарське підприГмствК»К які визна-ченК у ЗакКні Акраїни від 18 січня 2001 рЯ «АрК стимуКю-вання рКзвитку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни на пері-Кд 2001–2004 рКків»30К мКжна зрКбити виснКвКкК щК украї-нський закКнКдавеГь такКж дКвККі ширКкК інтерпретуГ пКняття «сіКьськКгКспКдарська діяКьність»Я А ККнвенГії МАА «АрК інспекГію праГі в сіКьськКму гКспКдарстві» наданК таке визначення сіКьськКгКспКдар-ськКгК підприГмстваЯ ле підприГмствК абК частина підп-риГмстваК щК займаГться КбрКбіткКм земКіК тваринниГт-вКмК вкКючаючи рКзведення худКби та дКгКяд за неюК Кі-сКвим гКспКдарствКмК садівниГтвКмК первиннКю перерКб-кКю прКдуктів сіКьськКгК гКспКдарства самим земКерКбКм абК будь-якими іншими видами сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ З КгКяду на Ге визначенняК мКжна виКкремити напрями діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмст-ваК серед яких вказаний дКкумент називаГ КбрКбітКк зем-КіК тваринниГтвКК КісКве гКспКдарствКК садівниГтвКК пер-винну КбрКбку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ А КВАД 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

–––––––– 29 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://wwwЯakdiЯru  30 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2001Я – № 11Я – стЯ 52Я 
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передбачено, що ця секція охоплює вирКщування рКсКин-них і тваринних прирКдних ресурсівЯ ВКна вкКючаГ діяКь-ність із рКсКинниГтваК тваринниГтваК КісівниГтваК КісКза-гКтівКіК загКтівКі КісКвих дикКрКсКих прКдуктів і прКдукГії рКзведенняК мисКивства чи відККву тварин у прирКднКму середКвищіЯ Ця секція не охоплює діяльність із вирощуван-
ня, вилову (секція B) та переробки риби та рибопродуктів 
(секція D). ВКднКчасК відпКвіднК дК змісту КісКвКгК закКнК-давстваК КісКве гКспКдарствК не наКежить дК сіКьськКгКс-пКдарськКї діяКьнКстіЯ  АнаКіз ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» в редакГії закКну від 20 КистКпада 2012 рЯК у якКму данК визначення пКняттю сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативуК даГ підстави стверджуватиК щК дК сіКьськКгК-спКдарськКї діяКьнКсті наКежить діяКьністьК пКв’язана з вирКбниГтвКмК перерКбкКюК зберіганнямК збутКмК прКда-жем прКдукГії рКсКинниГтваК тваринниГтваК КісівниГтва чи рибниГтваК пКстачанням засКбів вирКбниГтва і матеріаКь-нК-технічних ресурсівЯ Із ЗакКну Акраїни «АрК віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкру-тКм» такКж випКиваГК щК сіКьськКгКспКдарська діяКьність КхКпКюГ рибниГтвК та рибаКьствКЯ ЗакКнКм Акраїни від 18 вересня 2012 рЯ «АрК аквакуКьтуру»31 Кстання чіткК відне-сена дК сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ  ВиникаГ і таке питанняК чи Г різниГя між пКняттями «сіКьськКгКспКдарська діяКьність» і «аграрне вирКбниГт-вК»? Чинне земеКьне закКнКдавствК застКсКвуГ термін «тКварне сіКьськКгКспКдарське вирКбниГтвК»К аКе не рКз-шифрКвуГ йКгК змістЯ А прКекті ЗакКну Акраїни «АрК сіКьське гКспКдарст-вК» запрКпКнКванК під сіКьськКгКспКдарськКю діяКьністю рКзгКядати гКспКдарську діяКьність суб’Гктів гКспКдарю-ванняК щК здійснюГться з метКю вирКбниГтва та реаКіза-
–––––––– 31 ВідКмКсті ВерхКвнКї АадиЯ – 2013Я – № 43Я – стЯ 616Я 
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Гії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та прКдукГії її перерК-бки з вКаснКї сирКвиниЯ свКГю чергКюК сіКьськКгКспКдар-ська прКдукГія – прКдукГія рКсКинниГтва і тваринниГтваК щК КхКпКюГ Кдержану в прирКдних та штучних умКвах прКдукГію рКсКинних куКьтурК вирКщування свійських тварин і птиГіК вирКщування та виККву риби у внутрішніх вКдКймищахК рКзведення бджіКК шКвкКпрядівК пКазунівК сКимаківК інших наземних ссавГівК безхребетних та кКмахК прКдукти їх перерКбкиК кКнсерваГіїЯ А під сіКьськКгКспК-дарським вирКбниГтвКм у прКекті рКзуміють прКГес Кде-ржання та перерКбки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії на вКасній сирКвиніК надання сіКьськКгКспКдарських пКсКугЯ АтжеК в сучасних умКвах рКзвитку ринкКвих віднКсин у аграрній сфері екКнКміки з метКю уніфікаГії рКзуміння пКняття «сіКьськКгКспКдарська діяКьність» Г принГипКвК важКивим визначити на рівні закКну як нКрмативнК-правКвКгК акта вищКї юридичнКї сиКи Ге базКве пКняттяЯ ЙКгК закКнКдавче визначенняК пК-сутіК визначить і межі предмета правКвКгК регуКювання аграрнКгК праваК щК буде дКдаткКвим аргументКм на кКристь ГіГї гаКузі права та критеріГм рКзмежування від інших гаКузей праваЯ АКзгКядаючи предмет правКвКгК регуКювання агра-рнКгК права як КснКвний гаКузеутвКрюваКьний критерійК зауважимКК щК в структурі аграрних віднКсин базКвими Г земеКьні віднКсиниЯ АрКте не всі земеКьні віднКсини КхК-пКюються предметКм аграрнКгК права АкраїниК а Кише тіК які пКв’язані із викКристанням земеКь сіКьськКгКспКдар-ськКгК призначенняК насамперед як КснКвнКгК засКбу ви-рКбниГтваЯ ВикКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення здійснюГться різнКманітними аграрними суб’Гктами гКспКдарювання – фермерськими гКспКдарст-вамиК сіКьськКгКспКдарськими вирКбничими кККперати-вамиК КсКбистими сеКянськими гКспКдарствами тКщКК на різних правКвих титуКах – на праві вКаснКстіК на праві Кренди тКщКЯ 
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справедКивим та КбґрунтКваним Г зауваження ЛЯ КЯ ЄркінбаГвКїК яка вважаГК щК сіКьськКгКспКдарська діяКьність тіснК пКв’язана з викКристанням земКіК в КднК-му випадкуК яка Г КснКвним засКбКм вирКбниГтваК а в дру-гКмуК прКстКрКвим базисКм дКя рКзміщення Кб’Гктів пе-рерКбки та реаКізаГіїЯ НаприкКадК у рКсКинниГтві вирКб-ниГтвК безпКсередньК пКв’язане із земКею і немисКиме без неїК а в бджіКьниГтві такКї прямКї заКежнКсті немаГК хКча закКнКдавеГь бджіКьниГтвК визнаГ видКм аграрнКгК вирКбниГтваЯ Тут вартК зазначитиК щК зв’язКк із земКею встанКвКюГ певні межі і дКя екКнКмічнКгКК і дКя правКвКгК пКняття сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті32Я  А сучасних умКвах кККК земеКьних аграрних віднК-син збагатиККсь у зв’язку із прКведенням в Акраїні земе-КьнКї та аграрнКї рефКрм та пКв’язаним із ними прКГесКм паювання сіКьськКгКспКдарських угідь кККективних сіКь-ськКгКспКдарських підприГмствЯ АКдаКьший рКзвитКк земеКьних аграрних віднКсин здійснюГться завдяки закК-нКдавчКму закріпКенню приватизаГії земеКь державних та кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підприГмств шКя-хКм визначення земеКьнКї частки (паю) праГівникам Гих підприГмствК устанКв та КрганізаГійК праГівникам держа-вних та кКмунаКьних закКадів КсвітиК куКьтуриК КхКрКни здКрКв’яК рКзташКваних на теритКрії відпКвіднКї радиК а такКж пенсіКнерам із їх чисКа (стЯ 25 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни)Я ТрудКві віднКсиниК які наКежать дК предмета аграр-нКгК праваК мають істКтну спеГифікуЯ Як зазначаГ НЯ ІЯ Ти-тКваК Гі віднКсини фКрмуються переважнК як земеКьнК-трудКві абК екКККгК-трудКві віднКсиниК КскіКьки праГя – 
–––––––– 32 Аркинбаева ЛЯ КЯ К вКпрКсу К пКнятии аграрных правККтнКшений в усККвиях станКвКения и развития рынка / ЛЯ КЯ Аркинбаева // Вест-ник КазНАЯ – 2008Я – № 4Я 
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Крганічне викКристання прирКдних якКстей земКі під час вирКбничКї сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті33Я АрКте ін-кККи Ге мКжуть бути й «відКкремКені» земеКьні абК тру-дКві віднКсиниЯ ЩК відбуваГться тКдіК кККи йдеться прК менш характерніК ніж рКсКинниГтвКК гаКузі сіКьськКгКс-пКдарськКї діяКьнКсті34Я  ТрудКві аграрні віднКсиниК як правиККК мають хара-ктер чКенських трудКвих віднКсинК і регуКюються нКрма-ми аграрнКгК переважнК ККкаКьнКгК закКнКдавства (на-прикКадК статутКмК АравиКами внутрішньКгК рКзпКрядкуК АКККженням прК КпКату праГі та інЯК які приймаються ви-щим КрганКм управКіння юридичнКї КсКби – сіКьськКгКс-пКдарськКї КрганізаГії)Я ВКднКчас наймана праГя в сіКьсь-кКму гКспКдарстві застКсКвуГться радше як винятКк і від-нКсиниК пКв’язані з її викКристаннямК регуКюються трудК-вим закКнКдавствКмЯ За змістКм трудКві аграрні віднКсини мКжна кКаси-фікувати на такі види: – віднКсини в сфері КрганізаГії праГі; – з дКтримання трудКвКї дисГипКіни; – віднКсини в гаКузі КпКати праГі; – у сфері КхКрКни праГі тКщКЯ АтжеК на КсКбКивКсті трудКвих аграрних віднКсин значнК впКиваГ спеГифіка сіКьськКгКспКдарськКї праГіК яка характеризуГться такими рисами: – заКежністю від прирКднК-кКіматичних умКв; – сезКнним характерКм вирКбниГтва; – відсутністю безперервнКгК трудКвКгК вирКбничКгК прКГесу; 
–––––––– 33 ТитКва НЯ АЯ АрКдКвККьственная прКбКема: земКяК труд (правКвые аспекты) / НЯ АЯ ТитКваЯ – ЛьвКвК 1989Я – сЯ 149Я 34 Аграрне правК Акраїни: підручник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ; за редЯ АЯ АЯ АКгрібнКгКЯ – КЯ: ІстинаК 2004Я – сЯ 10–11Я 
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– перевищенням часу вирКбниГтва сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії над триваКістю рКбКчКгК часу; – наявністю нКрмаКьнКгК вирКбничКгК ризику; – здебіКьшКгК кККективним характерКм праГі і тЯ дЯ  АснКву аграрних віднКсин станКвКять майнКві від-нКсини в сфері сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК які пКді-Кяються на внутрішні та зКвнішніЯ  Внутрішні майнКві аграрні віднКсини пКв’язані із ствКренням відпКвідних суб’Гктів аграрнКгК гКспКдарю-вання – фермерських гКспКдарств тКщКК фКрмуванням їхніх майнКвих фКндів; мКжКивістю вКККдітиК кКристува-тися та рКзпКряджатися наКежним їм майнКм тКщКЯ Астанній різнКвид майнКвих віднКсин мКже рКзгКядатися і як внутрішніК і як зКвнішні майнКві віднКсиниЯ серед зК-внішніх майнКвих віднКсин вартК виКкремити дКгКвірні віднКсини (такК гКибКкКю аграрнКю спеГифікКю характе-ризуються дКгКвКри кКнтрактаГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК Кренди майна (майнКвих паїв) та земеКьних діКянКкК земеКьних частКк (паїв) тКщК); деКіктні віднКси-ниЯ Внутрішні майнКві аграрні віднКсини регКаментують-ся нКрмами аграрнКгК закКнКдавства і вхКдять дК предме-та аграрнКгК праваК зКвнішні ж майнКві віднКсини регКа-ментуються нКрмами переважнК ГивіКьнКгК закКнКдавст-ва і КднКчаснК наКежать дК предмета ГивіКьнКгК праваЯ КККК майнКвих аграрних віднКсин під час прКведен-ня радикаКьних екКнКмічних перетвКрень на сеКі збага-тиККсь такКж завдяки прКведенню паювання майна кККе-ктивних сіКьськКгКспКдарських підприГмств із визначен-ням чКенам Гих підприГмствК пенсіКнерам із їхньКгК чисКа майнКвих паївЯ АстанніК згіднК із чинним закКнКдавствКм АкраїниК мКжуть бути Кб’ГктКм різних правКчинівК зКкре-ма й КрендиЯ АрКте КптимаКьний варіант реаКізаГії грК-мадянами Акраїни – чКенами КсА свКїх майнКвих прав – Ге видіКення майнКвих паїв у натурі й Ктримання відпКві-
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днКгК майна дКя тКгКК щКб надаКі рКзпКрядитися ним на вКасний рКзсудЯ АредметКм аграрнКгК права КхКпКюються й Кргані-заГійнК-управКінські віднКсиниК які такКж пКдіКяються на внутрішні та на зКвнішніЯ Внутрішні майнКві КрганізаГій-нК-управКінські віднКсини пКв’язані із КрганізаГіГю управ-Кіння всередині сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій (струк-тура Крганів управКінняК пКвнКваження тКщК)К зКвнішні КрганізаГійнК-управКінські віднКсини КпКсередкКвують віднКсини між суб’Гктами аграрнКгК гКспКдарювання та Крганами державнКї вКади та місГевКгК самКврядуванняЯ НКрмами аграрнКгКК зКкрема ККкаКьнКгКК закКнКдав-ства регКаментують внутрішні КрганізаГійнК-управКінські віднКсиниЯ ВКднКчас Гі нКрми характеризуються значнКю мірКю диспКзитивнКстіЯ  ЗКвнішні КрганізаГійнК-управКінські віднКсини Кд-нКчаснК вхКдять і дК предмета адміністративнКгК праваК їхнГ регуКювання здійснюГться імперативнКЯ АрКте із пК-будКвКю в Акраїні ГивіКізКваних ринкКвих віднКсин змі-нюються фКрми та метКди управКіння в сфері сіКьськКгК-спКдарськКї діяКьнКстіЯ АрКте вКднКчас зрКстаГ рККь пуб-КічнК-правКвих приписів у кКнтексті державнКгК регуКю-вання сіКьським гКспКдарствКмК яке не викКючаГ управ-КінськКгК впКиву на учасників аграрних віднКсинЯ  ЗагаККм мКжна пКгКдитись із тимК щК у сучасний пе-ріКд Г неКбхідність виКкремити й інші групи віднКсин: фінансКвіК віднКсини з захисту прав та інтересів сіКьськК-гКспКдарських тКварКвирКбниківК з КхКрКни дКвкіККя в сіКьськКму гКспКдарстві35Я АКтенГійну привабКивість маГ питання прК мКжКи-вість вкКючення дК предмета аграрнКгК права фінансКвих 
–––––––– 35 Аркинбаева ЛЯ КЯ К вКпрКсу К пКнятии аграрных правККтнКшений в усККвиях станКвКения и развития рынка / ЛЯ КЯ Аркинбаева // Вест-ник КазНАЯ – 2008Я – № 4Я 
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віднКсинК зКкрема у сфері КпКдаткуванняК адже Ккремі пК-датки та збКриК спКачувані сіКьськКгКспКдарськими тКва-рКвирКбниками безперечнК надіКені аграрнКю спеГифікКю (фіксКваний сіКьськКгКспКдарський пКдатКкК збір на рКз-витКк винКградарстваК садівниГтва та хмеКярства)Я АКе дКдаткКвКю перешкКдКю дК перспективи виКкремКення аграрних фінансКвих віднКсин стаКК прийняття АКдаткК-вКгК кКдексу Акраїни36К який встанКвив вичерпний переКік пКдатків і збКрів та пКширив свКю викКючну дію на нихЯ сьКгКдні дедаКі ширше рКзгКядаГться питання вкКючення дК предмета аграрнКгК права віднКсин із за-безпечення прКдКвККьчКї безпеки37Я АКе прКбКематика прКдКвККьчКї безпеки рКзгКядаГться пКки щК на ККкаКь-нКму рівні Ккремих пубКікаГійК тКді як рКзширення кККа аграрних віднКсин пКтребуГ щКнайменше мКнКграфічнКгК Кбґрунтування38Я  НЯ ІЯ ТитКва прКпКнуГ рКзширити предмет аграрнКгК праваК вкКючивши дК ньКгК такКж і сКГіаКьні аграрні від-нКсиниЯ ля прКпКзиГія без сумніву засКугКвуГ на підтрим-куК зКкрема й з КгКяду на кКнституГійні пКККження прК теК щК КюдинаК її життя та здКрКв’яК честь та гідність Г най-вищКю сКГіаКьнКю ГінністюЯ ВКднКчасК на нашу думкуК 
–––––––– 36 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2011Я – № 13–14К 15–16К 17Я – стЯ 112Я 37 БКбкКва АЯ ГЯ ЩКдК викКадання навчаКьнКї дисГипКіни «Аграрне правК» / АЯ ГЯ БКбкКваК ЮЯ АЯ АавКюченкКК ІЯ МЯ ЛюбимКв // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: мате-ріаКи ВсеукрЯ кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯ: ВидЯ Гентр НАБіА АкраїниК 2012Я – сЯ 17–20; ЄрмККенкК ВЯ МЯ АктуаКьні питання систематизаГії закКнКдавства прК прКдКвККьчу безпеку / ВЯ МЯ ЄрмККе-нкК // сучасні прКбКеми систематизаГії екКККгічнКгКК земеКьнКгК та аграрнКгК закКнКдавства Акраїни: збЯ наукЯ прЯ кругККгК стККу (18 бере-зня 2011 рЯ)Я – КЯ: ВГЛ «Абрії»К 2011Я – сЯ 113–119Я 38 АравКва дКктрина Акраїни: у 5 тЯ / ЮЯ сЯ ШемшученкКК АЯ АЯ Геть-манК ВЯ ІЯ АндрейГев та інЯ; за загЯ редЯ ЮЯ сЯ ШемшученкаЯ – XЯ: АравКК 2013Я – ТЯ 4Я – сЯ 829–830Я 



33 

сКГіаКьні віднКсиниК які КхКпКюються предметКм ГіГї га-Кузі права такКж мКжна пКдіКити на два самКстійні видиЯ Адин із них традиГійний – Ге віднКсини щКдК забезпе-чення пріКритетнКсті сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКаК йКгК стаККгК рКзвиткуЯ Інший – пКв’язаний із фКрмуванням сКГіаКьнКгК статусу сеКянина як ГентраКьнКгК суб’Гкта аграрних віднКсин та правКвіднКсинЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкК пе-рекКнанийК щК в Акраїні сфКрмуваКася суттГва аргумент-на КснКваК вивчення якКї даКК змКгу зрКбити узагаКьнюю-чий підсумКк прК наКежність сучасних віднКсин сКГіаКь-нКгК рКзвитку сеКа дК предмета аграрнКгК права на рівні рівнКправнКї скКадКвКїЯ ВагКмі аргументиК зКкремаК навК-дяться АЯ ВЯ ГафурКвКю39Я Відтак засКугКвуГ на увагу прКпКзиГія АЯ ФЯ КуКини-ча щКдК неКбхіднКсті пКстанКвки питання прК перехід аграрнКгК права на вищий щабеКь рКзвитку та фКрмуван-ня на йКгК базі нКвКгК правКвКгК утвКрення – сіКьськКгК права як кКмпКекснКї гаКузі права правКвКї системи Акра-їниЯ На думку вченКгКК вітчизняна юридична наука маГ придіКити біКьшу увагу дКсКідженню прКбКематики щКдК фКрмування права сіКьськКї місГевКсті та агрКекКККгічнК-гК праваК які пКряд з аграрним (агрКвирКбничим) правКм мають рКзгКядатися як базКві інститути біКьш ширКкКгКК ніж аграрне правКК кКмпКекснКгК гаКузевКгК утвКрення у структурі права Акраїни – сіКьськКгК права40Я  АтжеК аграрне правК як гаКузь права – Ге система правКвих нКрмК які регуКюють аграрні віднКсиниК тКбтК 
–––––––– 39 ГафурКва АЯ ВЯ ВіднКсини сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа як скКадКва предмета аграрнКгК права / АЯ ВЯ ГафурКва // Аравничий вісник універ-ситету «КААК»: збЯ наукЯ прЯ – 2010Я – ВипЯ 6Я – сЯ 52–59Я 40 КуКинич АЯ ФЯ ДК питання прК рКзвитКк предмета аграрнКгК (сіКьськКгК) права / АЯ ФЯ КуКинич // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: матеріаКи ВсеукраїнськКгК кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯ: Видавничий Гентр НА-БіА АкраїниК 2012Я – сЯ 43Я 
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кКмпКекс взаГмКпКв’язаних земеКьнихК трудКвихК майнК-вихК КрганізаГійнК-управКінськихК сКГіаКьних тКщК віднК-син у сфері сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ    
МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЗ 

В АГРАРНОМУ ПРАВІ 
 АКряд із предметКм правКвКгК регуКювання важКи-вКю кваКіфікаГійнКю КзнакКю гаКузі права вважаГться ме-тКд правКвКгК регуКюванняЯ ле – спеГифічний спКсіб вКад-нКгК впКиву держави на суспіКьні віднКсинК здійснюваний за дКпКмКгКю правКвих нКрм та інших юридичних засКбів41Я  МетКди аграрнКгК права характеризуються наявніс-тю нКрм-приписівК нКрм-забКрКн та нКрм-дКзвККівК щК сві-дчить прК пКГднання пубКічнК-правКвих та приватнКпра-вКвих начаК у регуКюванні суспіКьних аграрних віднКсиниЯ  ЗагаККмК зважаючи на кКмпКексний характер аграр-нКгК права як гаКузі праваК метКди аграрнКгК права мКжна Кхарактеризувати як пКГднання еКементів метКдів тих гаКузей праваК скКадКві яких КхКпКюються предметКм ГіГї гаКузі праваЯ АтжеК під час регуКювання майнКвих аграр-них віднКсин будуть викКристКвуватися метКди рівнКсті стКрінК диспКзитивнКгК впКиву тКщК; під час регуКювання КрганізаГійнК-управКінських аграрних віднКсин КснКвни-ми метКдами будуть: імперативнКгК впКивуК метКд вКади-підпКрядкуванняК кККрдинаГії тКщКЯ ВКднКчас дКя аграрнКгК права якК мКжКивКК жКднКї іншКї гаКузі права характерний метКд ККкаКьнКї правКт-вКрчКстіЯ ЙКгК застКсування дК регуКювання сучасних 

–––––––– 41 АабінКвич АЯ МЯ АснКви загаКьнКї теКрії права та держави / АЯ МЯ АабінКвичЯ – КЯК 1994Я – сЯ 95Я 
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аграрних віднКсин зумКвКенеК пК-першеК істКтними прК-гаКинами у закКнКдавствіК аК пК-другеК Кб’ГктивнКю пКтре-бКю врахування спеГифіки сіКьськКгКспКдарських віднК-син у кКнкретних суб’Гктах гКспКдарювання тКщКЯ    
ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА 

 АринГипи права – Ге КснКвні вихідні засадиК ідеїК пК-ККженняК які закріпКені в правКвих нКрмах і відКбражають закКнКмірнКсті певнКї гаКузі праваЯ АринГипи права ма-ють значення КсКбКивКї Канки структури праваК прКнизу-ють зміст права на всіх рівнях йКгК пКбудКвиК всі еКементи правКвКї системиЯ АсКбКиве значення принГипів у струк-турі права пККягаГ у тКмуК щК вКни Г КснКвКпКККжними регуКятивними еКементами структуриЯ Як гКибинні еКе-менти вКни і здатні спрямКвувати рКзвитКк і функГіКну-вання всіГї правКвКї системиК визначати Кінії судКвКї й юридичнКї практикиК сприяти усуненню прКгаКин у правіК відміні застаріКих і прийняттю нКвих юридичних нКрм42Я  АринГипи не Кише визначають зміст відпКвіднКї га-Кузі праваК а Г тим рушійним самКрегуКівним еКементКмК щК зумКвКюГ рКзвитКк гаКузі праваЯ ДКя кКмпКексних гаКузей права принГипи права як суб’Гктивний чинникК щК засвідчуГ рККь держави у регуКю-ванні відпКвідних суспіКьних віднКсинК мають КсКбКиве зна-ченняЯ ВКни Г тіГю вирішаКьнКю кКасифікаГійнКю КзнакКюК щК даГ змКгу виКкремити відпКвідну гаКузь праваЯ Аграрне правК характеризуГться вКасними спеГифі-чними принГипамиК які відКбражають йКгК Кб’Гктивний характерК щК відпКвідаГ рівню рКзвитку суспіКьних віднК-син у Гій сферіЯ ЗагаККм принГипи аграрнКгК права – Ге виражені у 
–––––––– 42 АКексеев сЯ сЯ Абщая теКрія права: в 2-х тЯ / сЯ сЯ АКексеевЯ – МЯК 1981Я – ТЯ 1Я – сЯ 261–262Я 
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нКрмах праваК які регуКюють аграрні віднКсиниК КснКвні вихідні засадиК ідеїК пКККженняК які визначають зміст ГіГї гаКузі праваЯ Зміст аграрнКгК праваК на думку прКфесКрів МЯ ІЯ КК-зиря і ГЯ ЮЯ БистрКваК відКбражають такі принГипи: а) врахування спеГифіки й КсКбКивКстей сіКьськКгК-спКдарськКгК вирКбниГтва; б) рівність учасників аграрних правКвіднКсин; в) правК дКбрКвіКьнКгК вибКру сеКянами фКрм тру-дКвКї та гКспКдарськКї діяКьнКсті; г) рКзширення системи юридичних гарантій дКя свКбКди аграрнКгК підприГмниГтва; ґ) закріпКення за державКю регуКятивних функГій у сфері аграрнКгК підприГмниГтва; д) Крганічний зв’язКк трудКвКї діяКьнКсті з прирКд-нК-кКіматичними умКвами аграрнКгК підприГмниГтваК екКККгічна спрямКваність ГіГї діяКьнКсті та інЯ43 АрКте найпКвніше рКзкриКа зміст принГипів аграр-нКгК права прКфесКр НЯ ІЯ ТитКваЯ АвтКр виКкремиКа зага-Кьні принГипиК які пКвинні відКбражатись у закКнКдавстві (зКкрема – й в аграрнКму):  1) спрямКваність на зміГнення юридичних засад правКвКї демКкратичнКї держави;  2) спрямКваність на гарантування прав Кюдини;  3) відпКвідність Кб’Гктивним закКнКмірнКстям су-часнКгК суспіКьнКгК рКзвиткуК йКгК наукКвим засадам;  4) відпКвідність усіх нКрмативнК-правКвих актів ККнституГії Акраїни;  5) врахування іГрархічнКї пКсКідКвнКсті та внутріш-ньКї гармКнії нКрмативнК-правКвих актів;  6) підвищення рККі закКнів як КснКвних еКементів закКнКдавчКї системи;  
–––––––– 43 АграрнКе правК: учебник дКя вузКв / КтвЯ редЯ: ГЯ А БыстрКвК МЯ АЯ ККзырьЯ – МЯК 1999Я – сЯ 18Я 
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7) кКдифікКване й системне правКве забезпечення суспіКьнКгК рКзвитку (дКя усунення існуючКгК спКнтан-нКгК рКзвитку закКнКдавстваК чисКенних фактів йКгК дК-пКвнень та змін і фКрмування стабіКьнКгК закКнКдавства)Я  ВКднКчас прКфесКр НЯ ІЯ ТитКва вказуваКа на систему спеГіаКьних принГипів аграрнКгК праваК наявність яких зумКвКена КсКбКивКстями мети та змісту аграрних віднК-синЯ На її думкуК сКід зважати на два чинники:  1) сеКяни свКГю праГею ствКрюють життГвК неКб-хідні й незамінні бКага дКя всьКгК суспіКьства: вирКбКяю-чи сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК вКни вирішують Кдну з найважКивіших суспіКьних прКбКем – прКдКвККьчу;  2) аграрні віднКсини безпКсередньК абК КпКсередкК-ванК пКв’язані з прКГесКм сіКьськКгКспКдарськКгК земКе-кКристуванняЯ  серед принГипів аграрнКгК права НЯ ІЯ ТитКва     виКкремКюГ: – пріКритетність сіКьськКгК гКспКдарства в системі всіх інших гаКузей нарКднКгК гКспКдарстваЯ АснКвнКю скКадКвКю ГьКгК принГипу Г пріКритетність сіКьськКгКс-пКдарськКгК земКекКристування серед інших видів кКрис-тування земКею; – рівність суб’Гктів аграрних віднКсин; – правК дКбрКвіКьнКгК вибКру сеКянами Крганіза-ГійнК-правКвих фКрм гКспКдарства та гКспКдарювання; – тісний Крганічний взаГмКзв’язКк трудКвих і земе-Кьних віднКсин;  – стабіКьна державна підтримка сіКьськКгКспКдар-ськКгК тКварКвирКбникаЯ Держава пКвинна забезпечувати КхКрКну земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК ствКрювати сКГіаКьнК-екКнКмічні умКви життя й праГі сеКянина;  – принГип реаКьнКї гарантКванКсті суб’Гктивних прав сеКян як грКмадян Акраїни й як суб’Гктів аграрних віднКсин44Я  
–––––––– 44 Аграрне правК Акраїни: підручник / за редЯ АЯ АЯ АКгрібнКгКЯ – КЯ: ІстинаК 2004Я – сЯ 13–15Я  
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АчевиднК переКік принГипівК зКкрема спеГіаКьнихК аграрнКгК права не Г вичерпнимЯ Ах КсКбКивістю Г і теК щК вКни незакріпКені закКнКдавчК і переважнК КбґрунтКву-ються в аграрнК-правКвій дКктриніЯ АКе їх значення пККя-гаГ у тКмуК щК вКни мКжуть застКсКвуватись як засіб пКдК-Кання прКгаКин у правіК щК у разі певнКї загаКьмКванКсті рКзвитку аграрнКгК закКнКдавства маГ важКиве значення дКя рКзвитку аграрнКгК права загаККмЯ ТКй фактК щК вКни не Г нКрмативнК закріпКеніК не Г перешкКдКю застКсування анаККгії права за наявнКсті прКгаКин у правКвКму регуКю-ванні аграрних віднКсинЯ Як зазначаГ АЯ ФЯ скакунК принГи-пи права мКжуть бути прямК сфКрмуКьКвані в закКнКдав-чих актах чи виникати із загаКьнКгК змісту таких актівК зумКвКювати тим самим напрями правКтвКрчКїК правКза-стКсКвнКї та іншКї юридичнКї діяКьнКсті45Я ВКднКчасК як справедКивК зауважуГ ТЯ АЯ ККваКенкКК виникаГ питання щКдК тКгКК які саме принГипи – загаКьнККюдські (міжнарК-дні)К загаКьнКправКві (загаКьніК КснКвні)К міжгаКузевіК гаКу-зеві-пКвинні застКсКвуватись під час анаККгії права у агра-рних віднКсинахЯ Зважаючи на спеГифіку предмета аграр-нКгК права Акраїни та йКгК метКдиК з КгКяду на пКтреби гарантування прКдКвККьчКї безпеки держави та права кК-жнКгК на дКстатнГ харчуванняК під час пКдККання аграрнК-правКвих прКгаКин пріКритет матимуть гаКузеві принГипиК загаКьні засади саме аграрнКгК права АкраїниЯ А разі їх від-сутнКсті мКжКивим Г застКсування кКнституГійнихК зага-КьнКправКвих та міжнарКдних правКвих принГипів46Я 
–––––––– 45 скакун АЯ ФЯ ТеКрія держави і права (АнГикККпедичний курс): пі-дручник / АЯ ФЯ скакунЯ – ХЯ: АспадаК 2006Я – сЯ 258Я 46 ККваКенкК ТЯ АЯ АнаККгія в аграрнКму праві Акраїни: умКви та ме-жі застКсування / ТЯ АЯ ККваКенкК // сКвременные тенденГии развития наГиКнаКьнКгК закКнКдатеКьства Акраины: збЯ тез міжнарЯ наукЯ-практЯ кКнфЯ (19–20 мая 2011 гЯ)Я – НаГЯ ун-т біКресурсів і прирКдКкКристуван-ня АкраїниЯ – КЯ: ВидЯ Гентр НАБіА АкраїниК 2011Я – сЯ 331–332Я 
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АКзгКяд питання дКпустимКсті юридичнКї анаККгії дКя пКдККання прКгаКин аграрнК-правКвКгК регуКювання буде непКвним без з’ясування меж її застКсування в агра-рнКму праві АкраїниЯ ВикКристання анаККгії не Г універ-саКьним спКсКбКм пКдККання прКгаКин правКвКгК регу-Кювання аграрних віднКсинК адже юридичні прКгаКини кКасифікуються на пКдККанні та непКдККанніК Кстанні з яких не мКжуть бути запКвнені шКяхКм анаККгіїЯ Чинне аграрне закКнКдавствК Акраїни не містить переКіку випа-дківК кККи юридична анаККгія не дКпускаГтьсяЯ Невизна-чені Кбмеження застКсування юридичнКї анаККгії ні в лК АкраїниК ні в прКГесуаКьних кКдексах – лАК Акраїни та КАс АкраїниЯ Лише КК Акраїни містить спеГіаКьну нКрму щКдК недКпустимКсті застКсування закКну прК криміна-Кьну відпКвідаКьність за анаККгіГю (чЯ 4 стЯ 3)Я ТКму в аг-рарнКму праві юридична анаККгія не дКпускаГться за умК-ви чіткКї закКнКдавчКї вказівки на вид нКрмативнК-правКвКгК актаК який пКвинен регуКювати певні аграрні віднКсини47Я  А теКрії права чіткК зазначаГтьсяК щК анаККгія у всіх випадках дКпустима Кише тКдіК кККи Ге питання прямК неврегуКьКване в закКні та закКнКдавеГь не пКв’язуГ настання юридичних насКідків Кише із кКнкре-тним закКнКм48Я ВКднКчас нагКККшуГмКК щК принГипи права ГК пК-сутіК самКстійним джереККм праваК тКму їх неКбхіднК рКзг-Кядати у темахК пКв’язаних із дКсКідженням джереК праваЯ 
–––––––– 47 ККваКенкК ТЯ АЯ АнаККгія в аграрнКму праві Акраїни: умКви та ме-жі застКсування / ТЯ АЯ ККваКенкК // сКвременные тенденГии развития наГиКнаКьнКгК закКнКдатеКьства Акраины: збЯ тез міжнарЯ наукЯ-практЯ кКнфЯ (19–20 мая 2011 гЯ) / НаГЯ ун-т біКресурсів і прирКдКкКристуван-ня АкраїниЯ – КЯ: ВидЯ Гентр НАБіА АкраїниК 2011Я – сЯ 331–332Я 48 АКексеев сЯ сЯ АравК: азбука – теКрия – фиККсКфия: Кпыт кКмпКе-кснКгК иссКедКвания / сЯ сЯ АКексеевЯ – МЯ: статутК 1999Я – сЯ 119Я 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ  1Я Аредмет аграрнКгК права Акраїни та йКгК КсКб-КивКсті серед інших гаКузей правКвКї системи АкраїниЯ 2Я Яка КсКбКивість метКдів аграрнКгК права? 3Я Ахарактеризуйте спеГіаКьні принГипи аграрнКгК праваЯ   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ  1Я Аерспективи рКзширення предмета правКвКгК регуКювання аграрнКгК праваЯ 2Я АККь земеКьнКї та аграрнКї рефКрм в Акраїні на рКзвитКк аграрнКгК праваЯ 3Я АККь принГипів аграрнКгК права як гаКузеутвК-рюваКьнКгК чинника ГіГї гаКузі праваЯ    
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ТЕМА. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) 
АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 
Поняття та особливості джерел (форм) аграрного 

права 
Класифікація джерел (форм) аграрного права 
Нормативно-правові акти в системі джерел (форм) 

аграрного права. Конституційні основи аграрного права 
України. Закони як джерела (форми) аграрного права, зро-
стання їх ролі у правовому регулюванні аграрних відносин. 
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела (форми) 
аграрного права. Локальні нормативно-правові акти як 
джерела (форми) аграрного права 

Інші джерела (форми) аграрного права України 
 

ПОНЗТТЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ДЖЕРЕЛ (ФОРМ) АГРАРНОГО ПРАВА 

 АКняття джереК права дКсі не Г устаКеним у юриди-чній науГіЯ АрКте їх значення та рККь як гаКузеутвКрюва-Кьних чинників Г надзвичайнК важКивимиЯ Наявність вКа-сних джереК Г свідченням існування відпКвіднКї гаКузі праваЯ сЯ сЯ АКексГГв під джереККм права рКзуміГ державні чи визнані нею КфіГійні дКкументаКьні спКсКби виразу та закріпКення нКрм праваК надання їм юридичнКгКК загаКь-нККбКв’язкКвКгК значення49Я Акраїнська дКсКідниГя НЯ МЯ АархКменкК джереККм права називаГ зКвнішню фКрму Кб’ГктиваГії правКвКї нКрмиК яка тіКьки пісКя Кб’ГктиваГії у певній фКрмі стаГ загаКьнККбКв’язкКвКюК а її реаКізаГія 
–––––––– 49 АКексеев сЯ сЯ АравК: азбука – теКрия – фиККсКфияЯ Апыт кКмпКе-кснКгК иссКедКвания / сЯ сЯ АКексеевЯ – МЯ: статутК 1999Я – сЯ 76Я  
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забезпечуГться відпКвідними засКбами державнКгК приму-су50Я ВЯ МЯ БаранКв зазначаГК щК теКрія права КперуГ Гим пКняттям декіКька стККітьЯ Аід джереККм права рКзуміють і ті фактКриК щК зумКвКюють правКві нКрмиК викКикають їх дК життяК і фКрми Кб’ГктиваГії нКрм праваЯ АКе саме у юри-дичнКму рКзумінні джереКК права Г фКрмКю виразуК Кб’ГктиваГії нКрмативнКї державнКї вККі – зКвнішніми фК-рмами права51Я АтжеК інКді джереКа права у юридичній Кі-тературі рКзгКядаються через категКрію «фКрма права»Я Астання – Ге зКвнішній виразК Кб’ГктиваГія назКвні правК-вих нКрмК щК засвідчуГ їхню державну загаКьнКК-бКв’язкКвістьЯ АрКтеК як зазначаГ сЯ сЯ АКГксГГвК термін «джереКК права» маГ низку перевагЯ На йКгК думкуК юриди-чне джереККК взяте у змістКвнКму ракурсіК тКбтК як нКсій юридичних нКрмК і Г фКрмКю існування праваЯ Крім тКгКК нКрмативний акт як фКрма права в практичнКму житті дКя КсібК які застКсКвують чи вивчають правКК ГК так би мКвитиК і фактичним джереККм …52Я  ВКднКчас співвіднКшення джереКа права та фКрми права Г значнК гКибшимиК і передбачаГ такі пКзиГії: КтК-тКжнення пКняття «фКрма права» та «джереКК права»; часткКвий збігК кККи Кдне з рКзумінь терміна джереКа права збігаГться з фКрмКю абК Кдне із значень фКрми збі-гаГться з джереККм; пКвне рКзмежування Гих пКнять53Я Не вдаючись у дискусію щКдК співвіднКшення пК-нять «джереКК» та «фКрма» праваК зауважимКК щКК кККи 
–––––––– 50 АархКменкК НЯ МЯ АрКбКеми реаКізаГії прав і свКбКд Кюдини і грКмадянина в Акраїні: мКнКграфія / НЯ МЯ АархКменкК та інЯ; за загЯ редЯ НЯ МЯ АніщенкКК АЯ ВЯ ЗайчукаЯ – КЯ: Юридична думкаК 2007Я – сЯ 233Я 51 ТеКрия гКсударства и права: учебник / пКд редЯ ВЯ КЯ БабаеваЯ – МЯ: ЮристъК 2003Я – сЯ 266–268Я 52 АКексеев сЯ сЯ Абщая теКрия права: в 2-х тЯ / сЯ сЯ АКексеевЯ – МЯК 1981Я – ТЯ ІІЯ – сЯ 212–213Я 53 БКшнК сЯ ВЯ сККтнКшение пКнятий «истКчник» и «фКрма» права / сЯ ВЯ БКшнК // ЮристЯ – 2001Я – № 10Я – сЯ 22Я 
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йдеться прК джереКК права у фКрмаКьнК-юридичнКму пКаніК тК КснКвна увага дКсКідників кКнГентруГться на засКбах і спКсКбах внутрішньКї КрганізаГії правКвКї мате-ріїК а такКж на фКрмах її вираження назКвніЯ В пКдібних випадках інКді гКвКрять прК джереКК праваК яке виступаГ «в спеГіаКьнК-юридичнКму значенні»Я ВКднКчас джереКК права рКзуміГться не інакшеК як «спКсіб вираження (КфК-рмКення) і закріпКення нКрм права як ідей прК наКеж-ність чи дКпустимість в Кб’Гктивній дійснКсті» абК теК «де міститься нКрма праваК теК звідки юристи-практики чер-пають знання прК нКрми пКзитивнКгК права»54Я ФКрмаКь-нК-юридичне уявКення прК джереКа права Г найпКшире-нішим у сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній науГіК і здебіКьшКгК саме в такКму значенні буде рКзгКя-датися у ГьКму навчаКьнКму пКсібникуЯ ХКча нині теКрія джереКК зКкрема джереК аграрнКгК праваК зважаючи на різні типи правКрКзуміння пКняття «джереКК права»К зна-чнК рКзвинуКасьК визнаючи мнКжинність джереК праваК багатКрівневість системи джереК праваК застКсування кКмпКекснК-інтегративнКгК підхКду дК вивчення та пКгКибКення теКрії джереК праваК пКГднання фКрмаКьних та змістКвих аспектів рКзуміння права тКщКЯ  ле даКК підставу прКфесКру ВЯ МЯ ЄрмККенку під джереКами аграрнКгК права рКзуміти зумКвКені Кб’Гктивними вимКгами суспіКьнКгК рКзвитку чинникиК щК спричинюють виникнення вККевиявКення держави чи інших суспіКьних утвКрень дК встанКвКення загаКьних правиК пКведінки у сфері аграрних віднКсинЯ саме з рКзкриттям скКаду зазначених Кб’Гктивних за свКГю прирКдКю чинниківК на думку вченКгКК актуаКізуГться диференГіаГія аграрнК-правКвих джереК на первинні та втКринніЯ ТКді фКрмами аграрнКгК права Г спКсКби і 
–––––––– 54 МарченкК МЯ НЯ АстКчники права / МЯ НЯ МарченкКЯ – МЯ: ТК ВеКбиК Азд-вК АрКспектК 2008Я – сЯ 51Я 
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внутрішньКї КрганізаГіїК і зКвнішньКгК виразу та закріпКення ствКрених аграрнК-правКвих нКрм55Я В юридичній Кітературі виКкремКюють такі КснКвні зКвнішні фКрми (джереКа) права: 1) нКрмативнК-правКвий акт; 2) нКрмативнК-правКвий дКгКвір; 3) правКвий звичай; 4) правКвий преГедент; 5) принГипи права; 6) правКва дКктрина; 7) реКігійні джереКа56Я АтжеК рКзвитКк системи джереК права Акраїни на сучаснКму етапі відбуваГться в напрямах удКскКнаКення існуючКї системи джереК праваК пКширення преГедентних засадК удКскКнаКення правКвКгК забезпечення нКрмК-твКрчКї діяКьнКстіК активізаГії нКрмативнК-дКгКвірнКгК регуКювання суспіКьних віднКсинК КнКвКення системи джереК права Акраїни у зв’язку із вхКдженням в ГврКпейський правКвий прКстір тКщК57Я  АКе пріКритетним джереККм (фКрмКю) права Г нКр-мативнК-правКвий актЯ Відтак і категКрія джереК аграрнК-гК права характеризуГться насамперед за КзнакКю нКрма-тивнК-правКвКгК актаЯ НКрмативнК-правКвий акт наКе-жить дК КсКбКивКгК різнКвиду правКвих актівЯ ле – Кфі-Гійний акт кКмпетентних КрганівК який виражаГ вККю державиЯ НКрмативнК-правКвий акт приймаГться Кише 
–––––––– 55 АрКбКеми рКзвитку аграрнКгК та земеКьнКгК права: мКнКграфія / ВЯ ІЯ семчикК АЯ ФЯ КуКиничК ВЯ МЯ ЄрмККенкК та інЯ; за редЯ ВЯ ІЯ семчикаК АЯ ФЯ КуКиничаЯ – КЯ: АедЯ журнЯ «АравК Акраїни»; ХЯ: АравКК 2013Я – сЯ 34Я 56 ЛуГь ЛЯ АЯ ЗагаКьна теКрія держави та права: навчЯ-метКдЯ пКсіб-ник (за кредитнК-мКдуКьнКю системКю) / ЛЯ АЯ ЛуГьЯ – КЯ: АтакаК 2008Я – сЯ 193Я 57 АархКменкК НЯ МЯ ДжереКа права: теКретикК-метКдКККгічні заса-ди: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня д-ра юридЯ наук / НЯ МЯ Аар-хКменкКЯ – КЯ: БЯвЯК 2009Я – 32 сЯ  
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правКтвКрчим КрганКм – державним КрганКм абК (за упК-внКваженням державиК чи з її санкГії) відпКвіднКю Кргані-заГіГюЯ ВКднКчас в усіх випадках він виражаГ вККю держа-виЯ лим пКяснюГться йКгК КбКв’язкКвістьК КфіГійністьК автКритарністьЯ ДжереККм права Г Кише такий нКрматив-нК-правКвий акт державиК який містить всезагаКьні абст-рактні правиКа пКведінкиК адресКвані невизначенКму кК-Ку Ксіб і рКзрахКвані на неКднКразКве застКсуванняК і Г засКбКм встанКвКення нКвихК змін чи відміни раніше при-йнятих нКрм аграрнКгК права58Я Характеризуючи нКрмативнК-правКвий акт як дже-реКК аграрнКгК праваК неКбхіднК підкресКити загаКьну тенденГію збіКьшення кіКькКсті нКрмативнК-правКвих актівК з КднКгК бКкуК та суперечКивКсті їх змістуК – з іншКгК; нівеКювання принГипу верхКвенства закКнуК надмірне й невиправдане надання переваги підзакКннКму нКрмативнК-правКвКму регуКюванню; нерівнКмірний рКзвиткКм системи нКрмативнК-правКвих актів; пККі-тизаГію та декКаративністьК кККізійність та скКадність змісту нКрмативнК-правКвих актів та інших джереК праваЯ  А зв’язку із ГимК як зазначаГ НЯ МЯ АархКменкКК хаКтичний рКзвитКк системи нКрмативнК-правКвих актів маГ замінити гКибКке переКсмисКення сфКрмКванКї правКвКї бази та практики викКнання правКвих приписівК переважання не кіКькіснКгКК а насамперед якіснКгК пКказника змісту джереК праваК підвищення ефективнКсті їх впКиву на прКГеси правКтвКрення та державКтвКренняК задКвККення інтересів усіх верств насеКенняЯ Через Ге Кб’ГктивнК зрКстаГ значення юридичнКї наукиК правКвКї дКктриниК принГипів права в системі джереК праваК забезпечення гармКнійнКгК пКГднання наГіКнаКьнКгК та 
–––––––– 58 АграрнКе правК: учебник дКя вузКв / КтвЯ редЯ ГЯ А БыстрКвК МЯ АЯ ККзырьЯ – МЯК 1999Я – сЯ 30Я 
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міжнарКднКгК дКсвіду під час збереження такихК щК виправдаКи себеК наГіКнаКьних КсКбКивКстей системи джереК права59Я  АсКбКивістю джереК аграрнКгК права в рКзумінні нКрмативнК-правКвКгК акта як кКмпКекснКї гаКузі права Г наявність у них нКрм із так званКю «пКдвійнКю прКпис-кКю»Я ТКбтКК нКрмиК які регуКюють аграрні віднКсиниК КднКчаснК наКежать і дК КснКвнКїК і дК кКмпКекснКї гаКузі праваЯ АрКте акти КснКвних гаКузей закКнКдавстваК які регуКюють аграрні віднКсиниК не наКежать дК аграрнКгК закКнКдавстваЯ Аграрне правКК дК скКаду якКгК вхКдять нКрми інших гаКузей праваК Г ширшимК ніж аграрне закК-нКдавствКК щК скКадаГться із нКрмативнК-правКвих актівК кКтрі мають Кдну гаКузеву прКпискуЯ  АнаККгічнК і джереКа аграрнКгК праваК і фКрми агра-рнКгК права Г ширшими пКняттямиК аніж аграрне закКнК-давствКК яке станКвить систему нКрмативнК-правКвих актівК щК регуКюють аграрні віднКсиниЯ Нині не викКикаГ сумніву теК щК аграрне правК маГ вКасні джереКаК насамперед у фКрмі нКрмативнК-правКвих актівЯ АсКбКивість тут пККягаГ у механізмі закріпКення правКвих нКрм у актах аграрнКгК закКнКдавстваК які ма-ють кКмпКексний характер й не вхКдять дК жКднКї із Кс-нКвних гаКузей закКнКдавстваЯ НаприкКадК ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК»60 регКаментуГ земеКьніК майнКвіК трудКві тКщК віднКсини у фермерськКму гКспК-дарствіЯ НКрмиК які регуКюють земеКьніК майнКві та інші віднКсиниК генетичнК пКхКдять від нКрм земеКьнКгКК Ги-віКьнКгКК інших гаКузей праваК прКте закріпКеніК пКміщені у нКрмативнК-правКвий актК який наКежить дК аграрнКгК 
–––––––– 59 АархКменкК НЯ МЯ ДжереКа права: теКретикК-метКдКККгічні заса-ди: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступЯ д-ра юридЯ наук / НЯ МЯ АархК-менкКЯ – КЯ: БЯвЯК 2009Я – 32 сЯ  60 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2003Я – № 45Я – стЯ 363Я 
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закКнКдавстваК КскіКьки пКкКиканий регуКювати ста-нКвище найбіКьш типКвКгК у сфері сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті суб’Гкта гКспКдарюванняЯ Відтак КснКвнКю КсКбКивістю джереК аграрнКгК права Г наявність вКасних джереКК які містять генетичнК пКв’язані з КснКвними га-Кузями права нКрмиК прКте закріпКені в актах аграрнКгК закКнКдавстваК щК мають кКмпКексний характер і відК-бражають спеГифіку сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ  ККмпКексні нКрмативнК-правКві акти мКжуть бути спрямКвані на уніфікаГію правКвКгК регуКювання в сфері сіКьськКгК гКспКдарства (наприкКадК ЗакКн Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»61) абК ж на диференГіаГію правКвКгК регуКюванняК яка в аграрнКму праві здійснюГться здебіКьшКгК за суб’Гктним скКадКм (наприкКадК вже згаданий ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК»)Я АрКте Кише нКрмативнК-правКвими актами не ви-черпуГться переКік джереК аграрнКгК праваЯ   
КЛАСИФІКАЦІЗ ДЖЕРЕЛ (ФОРМ) 

АГРАРНОГО ПРАВА 
 Критерії кКасифікаГії правКвих джереК суттГвК від-різняються заКежнК не тіКьки від часу та стану їхньКї теК-ретичнКї рКзрКбКенКстіК а й від гаКузевих КсКбКивКстей юридичнКї наукиЯ НаприкКадК ЗЯ сЯ БеКяГва свКгК часу вва-жаКаК щК найсуттГвіше значення дКя кККгКспнКгК права маКа кКасифікаГія йКгК джереК за двКма чинниками: а) за КрганамиК щК видають акти; б) за видами віднКсинК урегуКьКваних Гими актами62Я 

–––––––– 61 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2004Я – № 49Я – стЯ 527Я 62 БеКяева ЗЯ сЯ АстКчники кККхКзнКгК права / ЗЯ сЯ БеКяеваЯ – МЯ: На-укаК 1972Я – сЯ 13К 70–72Я 
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НатКмість ГЯ ЮЯ БистрКв прКпКнував вихКдити з та-ких критеріївК як предмет правКвКгК регуКюванняК ГіКі й завдання правКвКгК регуКюванняК структура державнКгК керівниГтва сіКьським гКспКдарствКм та іншими гаКузя-ми агрКпрКмисККвКгК кКмпКексуК суб’Гктний скКад аграр-них віднКсинК вид вирКбничК-гКспКдарськКї діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмстваК Кб’Гднання63Я су-часна кКнституГійнК-правКва наука вихКдить із таких КснКвних критеріїв кКасифікаГії правКвих джереК: 1) сутність; 2) теритКрія дії; 3) час дії; 4) чинність; 5) юридична сиКа64; 6) зміст; 7) фКрма; 8) наГіКнаКьна принаКежність; 9) традиГійність65Я Наведений узагаКьнений переКік сфКрмКваних юри-дичнКю наукКю критеріїв кКасифікаГії сучасних джереК права Акраїни даГ змКгу за анаККгіГю здійснити кКасифі-каГію джереК аграрнКгК права: 1) за сутністю (нКрмКтвКрчКю сиККю): джереКа аг-рарнКгК права АкраїнськКгК нарКдуК джереКа аграрнКгК права АкраїнськКї державиК джереКа аграрнКгК права те-ритКріаКьних грКмад АкраїниК джереКа аграрнКгК права інших суб’Гктів нКрмКтвКрчКсті; 
–––––––– 63 БыстрКв ГЯ АЯ АстКчники сКветскКгК сеКьскКхКзяйственнКгК права / ГЯ АЯ БыстрКв // сКвЯ гКсударствК и правКЯ – 1983Я – № 3Я – сЯ 22–23Я 64 АніщенкК АЯ ВЯ ККнституГія Акраїни як КснКвне джереКК кКнсти-туГійнКгК права Акраїни: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я02; КиївЯ наГЯ ун-т імЯ Тараса ШевченкаЯ – КЯК 2005Я – сЯ 7Я 65 лКкКан ВЯ ІЯ система сучасних джереК кКнституГійнКгК права Акраїни: прКбКеми теКрії та практики: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я02 / ВЯ ІЯ лКкКанЯ – КЯ: ІЗ ВА АкраїниК 2008Я – сЯ 15Я 
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2) за змістКм: джереКаК які КхКпКюють свКїм впКи-вКм і Ккремі інститути аграрнКгК праваК і міжінституГійні кКмпКекси; 3) за юридичнКю сиККю: кКнституГійні нКрмиК закК-нКдавчіК підзакКнні акти аграрнКгК права АкраїниК нКрма-тивні дКгКвКриК судКві преГедентиК аграрнК-правКві зви-чаїК аграрнК-правКва дКктринаК прирКдні права; 4) за фКрмКю: аграрні нКрмативнК-правКві актиК аг-рарні нКрмативні дКгКвКриК судКві преГедентиК аграрнК-правКві звичаї; 5) за умКвами дії: а) за теритКріГю: загаКьнКдержавніК регіКнаКьні та ККкаКьні; б) за часКм дії: пКстійні та тимчасКві; 6) за наГіКнаКьнКю принаКежністю: джереКа наГіК-наКьнКгК та міжнарКднКгК аграрнКгК права; 7) за традиГійністю дКя наГіКнаКьнКї правКвКї систе-ми: традиГійні (нКрмативні акти та дКгКвКри) і «нетради-Гійні»К нКвітні джереКа аграрнКгК права Акраїни – судКві преГедентиК правКві звичаїК аграрнК-правКва дКктрина тКщКЯ Наведена кКасифікаГіяК як і переКік кКасифікаГійних критеріївК не Г викКючнимиК щК передбачаГ мКжКивість їх пКдаКьшКгК твКрчКгК рКзвитку66Я АкремК дКГіКьнК кКасифікувати нКрмативнК-правКві актиК які Г джереКами аграрнКгК праваК з КгКяду на їх дКмі-нантну рККь у системі джереК і фКрм аграрнКгК праваЯ  НайпКширенішим критеріГм кКасифікаГії джереК аграрнКгК права – нКрмативнК-правКвих актів – Г юридична сиКа нКрмативнК-правКвих актівК яка фКрмуГ їх іГрархіюЯ ЯкщК схематичнКК тК всі нКрмативнК-правКві акти мКжна пКдіКити на закКни та підзакКнні нКрмативнК-правКві актиК аКе і дКя кКжнКгК з них характерна вКасна іГрархіяЯ  
–––––––– 66 ЄрмККенкК ВЯ МЯ сучасні джереКа і фКрми аграрнКгК права / ВЯ МЯ ЄрмККенкК // НаукКвий віснЯ НаГЯ ун-ту біКресурсів і прирКдКкК-ристування АкраїниЯ – 2011Я – № 165Я – CЯ 77–83Я 
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– ЗакКни (Ге – нКрмативнК-правКві акти вищКгК представниГькКгК Кргану держави абК самКгК нарКдуК які регуКюють найважКивіші суспіКьні віднКсиниК виражають вККю й інтереси біКьшКсті насеКення та втіКюють КснКвні права Кюдини й інші загаКьнККюдські ГіннКсті і мають найвищу юридичну сиКу щКдК всіх інших нКрмативнК-правКвих актів67): а) кКнституГійні (ККнституГія Акраїни); б) звичайні абК пКтКчні (наприкКадК ЗакКни Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраї-ни»К «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію»К «АрК КсКби-сте сеКянське гКспКдарствК» та інЯ)Я – АідзакКнні нКрмативнК-правКві акти (Ге – нКрмати-внК-правКві акти кКмпетентних КрганівК щК видаються на підставі закКнуК відпКвіднК дК закКну і дКя йКгК викКнання):  а) нКрмативні акти гКави держави та вищКгК Кргану державнКї викКнавчКї вКади (укази Арезидента АкраїниК пКстанКви Кабінету Міністрів Акраїни); б) відКмчі нКрмативнК-правКві акти (накази та ін-струкГії Міністерства аграрнКї пККітикиК ДержавнКгК кК-мітету Акраїни пК земеКьних ресурсахК Міністерства КхК-рКни здКрКв’я тКщК); в) нКрмативнК-правКві акти Крганів місГевКгК самК-врядування та державнКї викКнавчКї вКади на місГях (рі-шенняК рКзпКрядження); г) ККкаКьні внутрішньКгКспКдарські нКрмативнК-правКві акти (статутиК угКдиК кККективні дКгКвКри)Я Акрему групу джереК аграрнКгК права станКвКять мі-жнарКдні дКгКвКри АкраїниЯ АкКадені та наКежнК ратифікК-вані (схваКеніК затвердженіК санкГіКнКвані) АкраїнКю міжна-рКдні дКгКри Г невід’ГмнКю частинКю закКнКдавства Акраї-ни і застКсКвуються у пКрядкуК передбаченКму дКя нКрм ГьКгК закКнКдавстваЯ НаприкКадК ККнвенГія МАА № 129 прК 
–––––––– 67 АабінКвич АЯ МЯ АснКви загаКьнКї теКрії права та держави / АЯ МЯ АабінКвичЯ – сЯ 89 
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інспекГію праГі в сіКьськКму гКспКдарстві 1969 рЯ; МіжнарК-дна кКнвенГія пК захисту рКсКин 1951 рЯ тКщКЯ 
Проблема. Будь-яка іГрархія нКрмативнК-правКвих актів Г умКвнКюЯ АКгКджуГмКсь із АЯ МЯ МірКшниченкКм та ЮЯ ЮЯ АКпКвимК щК під час спрКби визначити іГрархію нК-рмативнК-правКвих актів буде неминуче ствКрене дубКю-вання (в КіпшКму випадку) абК суперечнКсті (в гіршКму) пКККженням ККнституГії та закКнів Акраїни прК кКмпете-нГію різних правКтвКрчих КрганівК бК саме з кКмпетенГії Крганів випКиваГ іГрархія нКрмативних актів у Гій чи ін-шій сферіК причКму в різних сферах іГрархія мКже бути неКднакКвКюЯ Нині чинне закКнКдавствК даГ змКгу вирішити пи-тання прК співвіднКшення за юридичнКю сиККю будь-яких нКрмативнК-правКвих актів у кКжній кКнкретній ситуаГіїЯ Таке вирішення не завжди Г прКстимК аКе трап-Кяються скКаднКщіК пКв’язані із прКбКемами тКумачення пКККжень чиннКгК закКнКдавстваЯ На нашу думкуК якщК такі прКбКеми існуютьК їх пКтрібнК вирішувати «за місГем виникнення» шКяхКм вирКбКення ГдинКї правКзастКсКв-нКї практикиК аК мКжКивКК і шКяхКм внесення якихКсь змін дК чиннКгК закКнКдавстваЯ АрКте ствКрення «параКеКьнК-гК» правКвКгК регуКювання не дасть змКгу усунути існую-чі двКзначнКстіК а Кише пКгКибить їхЯ ХКча чинне закКнКдавствК забезпечуГ мКжКивість встанКвКення співвіднКшення між нКрмативними актами в кКжній кКнкретній ситуаГіїК дКсить прКбКематичним Г ви-ведення універсаКьнКї іГрархіїЯ Така іГрархія пКвинна вра-хКвувати наявність так званих викКючних кКмпетенГійК кККи вирішення якКгКсь питання наКежить дК викКючнКгК відання певнКгК КргануК КтжеК в Кписаних ситуаГіях акти ГьКгК Кргану будуть існувати пКза загаКьнКю іГрархіГюЯ ТКму встанКвКення у закКні певних правиК щКдК іГрархії нКрмативних актів неКдміннК пКтребуГ застереженняК щК такі правиКа застКсКвуютьсяК якщК інше співвіднКшення 
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між нКрмативними актами в частині їх юридичнКї сиКи не випКиваГ з ККнституГії та закКнів Акраїни68Я  ТрадиГійнК джереКа аграрнКгК права за характерКм правКвКгК регуКювання пКдіКяють на уніфікКвані та ди-ференГійКваніЯ АніфікКвані нКрмативнК-правКві акти спрямКвані на інтеграГію правКвКгК регуКювання аграр-них віднКсинЯ АхК свКГю чергКюК мКжна пКдіКити на дві групи: загаКьнКуніфікКвані й спеГіаКьнК-уніфікКваніЯ ЗагаКьнКуніфікКвані джереКа аграрнКгК права Г КбКв’язкКвими не Кише дКя аграрнихК а й дКя інших суб’Гктів (ЗакКн Акраїни «АрК гКспКдарські тКвариства»К трудКвеК екКККгічне закКнКдавствК тКщК)Я НатКмість спе-ГіаКьнК-уніфікКвані джереКа аграрнКгК права пКширюють свКю чинність Кише на віднКсини у сфері сіКьськКгКспК-дарськКгК вирКбниГтва і сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа: За-кКн Акраїни «АрК стимуКювання рКзвитку сіКьськКгК гКс-пКдарства на періКд 2001–2004 рКків» від 18 січня 2001 рЯК Аказ Арезидента Акраїни «АрК КснКвні засади рКзвитку сКГіаКьнКї сфери сеКа» від 20 грудня 2000 рЯ та інЯ ДК диференГійКваних джереК аграрнКгК права наКе-жать ті нКрмативнК-правКві актиК які рКзрКбКяКися з ураху-ванням відміннКстей у правКвКму статусі суб’Гктів аграрнК-гК підприГмниГтва (ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдар-ську кККпераГію» від 17 червня 1997 рЯК «АрК КсКбисте се-Кянське гКспКдарствК» від 15 травня 2003 рЯ)Я А теКрії гКспК-дарськКгК права такКгК типу нКрмативнК-правКві акти на-зивають статусними абК кКмпетенГійними закКнами69Я Крім вертикаКьнКї іГрархічнКї системи (за юридичнКю сиККю)К джереКа аграрнКгК права ствКрюють гКризКнтаКьну 
–––––––– 68 МірКшниченкК АЯ МЯ Чи пКтрібний ЗакКн Акраїни «АрК нКрматив-нК-правКві акти»? / АЯ МЯ МірКшниченкКК ЮЯ ЮЯ АКпКв // ФКрум праваЯ – 2009Я – № 1Я – сЯ 362–372Я  69 Ващишин МЯ ЯЯ ККасифікаГія джереК аграрнКгК права Акраїни / МЯ ЯЯ Ващишин [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://wwwЯ-lawyerЯorgЯua/?w=r&i=100&d=428 



53 

паритетну систему нКрмативнК-правКвих актівК які відріз-няються між сКбКю предметКм правКвКгК регуКюванняЯ  МЯ ЯЯ Ващишин сКушнК зазначаГК щК КсКбКивКсті сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва Г тим важКивим Кб’Гктивним чинникКмК щК зумКвКюГ відКкремКенняК спе-ГіаКьне правКве регуКювання аграрних суспіКьних віднК-син КкремКю гаКуззю наГіКнаКьнКї системи закКнКдавст-ва – аграрним закКнКдавствКмК яке Г фКрмКю виразу агра-рнКгК права70Я АрКте нині неКбхіднК гКвКрити прК мнК-жинність джереК та фКрм аграрнКгК праваК які не вичер-пуються Кише аграрним закКнКдавствКмЯ   
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ  АКТИ 

В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ (ФОРМ) АГРАРНОГО ПРАВА. 
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. 
ЗАКОНИ ЗК ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) АГРАРНОГО ПРАВА, 
ЗРОСТАННЗ ЇХ РОЛІ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

АГРАРНИХ ВІДНОСИН. 
ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 
ЗК ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) АГРАРНОГО ПРАВА. 
ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 
ЗК ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) АГРАРНОГО ПРАВА 

 ККнституГія – КсКбКивий інститут правКвКї системи державиК якКму наКежить правКве верхКвенствК стКсКвнК всіх її актівЯ ле не прКстК закКнК а АснКвний ЗакКн країниЯ ККнституГія КфКрмКяГ наГіКнаКьну систему праваК Кб’ГднуГ чинне закКнКдавствКК визначаГ КснКви закКннКс-ті та правКпКрядку в країні71Я 
–––––––– 70 Ващишин МЯ ЯЯ ККасифікаГія джереК аграрнКгК права Акраїни / МЯ ЯЯ Ващишин [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://wwwЯ-lawyerЯorgЯua/?w=r&i=100&d=428 71 ККнституГійне правК Акраїни / за редЯ дЯюЯнЯК прКфЯ ВЯ ФЯ АКгКріК-каЯ – вид 3Я – КЯ: НаукКва думкаК 2002Я – сЯ 89Я 
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Як зазначаГ НЯ ІЯ ТитКваК ККнституГія Акраїни – не Кише АснКвний ЗакКн АкраїниК а і закКн якіснК нКвКгК змісту та спрямуванняЯ Аї не мКжна пКрівнювати з ККнсти-туГіямиК які діяКи в ААсАК КскіКьки йдеться прК радикаКь-нК нКві підхКди та КГінки сКГіаКьних явищЯ ТеКретичнК (фКрмаКьнК-юридичнК) нКрми ККнституГії Акраїни кКн-ГептуаКьнК прКсякнуті гуманістичним та пріКритетним ставКенням дК Кюдини як найвищКї сКГіаКьнКї ГіннКсті72Я ВідпКвіднК дК стЯ 8 ККнституГії АкраїниК найвищу юридичну сиКу маГ ККнституГія АкраїниЯ ЗакКни та інші нКрмативнК-правКві акти приймаються на КснКві ККнсти-туГії Акраїни та пКвинні відпКвідати їйЯ АтжеК і аграрне закКнКдавствК Акраїни пКвиннК рКзвиватись у загаКьнК-му гуманістичнКму сКГіаКьнКму напряміК визначенКму ККнституГіГю АкраїниЯ А аграрнКму закКнКдавстві Акраї-ни пКвинні детаКізуватисьК кКнкретизуватись та адапту-ватись нКрмиК які закріпКюють права та свКбКди КюдиниК дК сКГіаКьнКгК статусу сеКянЯ Адним із КснКвних завдань аграрнКгК закКнКдавстваК насамперед у фКрмі актів вищКї юридичнКї сиКиК Г визначення місГя і рККі сеКянК ствКре-них ними КрганізаГійнК-правКвих фКрм гКспКдарювання на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в системі ринкКвих механізмів рКзвитку екКнКміки країниЯ ККнституГія Акраїни не містить спеГіаКьних нКрм щКдК регуКювання аграрних віднКсинЯ ХКча пріКритет-ність сіКьськКгК гКспКдарства серед інших гаКузей екКнК-міки країниК всебічна державна підтримка сіКьськКгКспК-дарських тКварКвирКбників пКвинні стати кКнституГій-ними принГипамиЯ Зважаючи на теК щК в структурі аграрних віднКсин базКве місГе пКсідають земеКьні віднКсиниК іК щК набуття прав на земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призна-
–––––––– 72 ТитКва НЯ ІЯ ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни: наукКвК-навчаКьний пКсібник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ – Львів: ААІсК 2005Я – сЯ 76Я 
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чення Г правКвстанКвКюваКьним фактКм дКя здійснення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК дКя рКзвитку аграрних віднКсин та закКнКдавстваК яке регКаментуГ Гі віднКсиниК важКиве значення мають ті нКрми ККнституГії АкраїниК які визначають КснКви земеКьнКгК Каду в АкраїніЯ ЗКкре-маК Ге нКрми стЯстЯ 13К 14 ККнституГії АкраїниЯ А стЯ 13 ККнституГії Акраїни визнаГ земКіК інші при-рКдні ресурси Кб’Гктами права вКаснКсті АкраїнськКгК на-рКдуЯ І хКч Гя нКрма маГ біКьше пККітичнийК аніж юридич-ний характерК як зазначаГ НЯ ІЯ ТитКваК її мКжна рКзгКядати і як закріпКення прирКднК-екКнКмічнКї бази нарКдКвКаддя та державнКї самКстійнКсті Акраїни73Я ККнституГійна нКр-ма прК теК щК вКасність зКбКв’язуГ та не мКже викКристКву-ватись на шкКду Кюдині і суспіКьству (чЯ 3 стЯ 13)К непрямК підкресКюГ КснКвний принГип прирКдКкКристування – принГип раГіКнаКьнКгК та ефективнКгК викКристання зе-меКь та інших прирКдних ресурсівЯ ВКасник Гих Кб’Гктів зКбКв’язаний у такий спКсіб і такими метКдами викКристК-вувати наКежні йКму земКі та інші прирКдні ресурсиК щКб не пКгіршувати їхні прирКдні вКастивКстіК і в такий спКсіб не завдавати шкКди навкККишньКму прирКднКму середК-вищуК а такКж життю та здКрКв’ю інших КюдейЯ Крім тКгКК саме Гя нКрма ККнституГії Акраїни надаГ праву вКаснКсті на земКі та інші прирКдні ресурси сКГіаКьнКгК відтінкуК адже межами здійснення права вКаснКсті на прирКдні ре-сурси Г інтереси інших Кюдей та суспіКьстваЯ ВиняткКве значення дКя рКзвитку аграрних віднК-син маГ стЯ 14 ККнституГії АкраїниК яка визнаГ земКі КснК-вним наГіКнаКьним багатствКмК щК перебуваГ під КсКбКи-вКю КхКрКнКю державиЯ НЯ ІЯ ТитКва перекКнанаК щК в ГьК-му випадку йдеться прК унікаКьний і пріКритетний Кб’Гкт правКвих віднКсинК яким Г насамперед земКі сіКьськКгКс-
–––––––– 73 ТитКва НЯ ІЯ ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни: наукКвК-навчаКьний пКсібник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ – Львів: ААІсК 2005Я – сЯ 76Я 
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пКдарськКгК призначенняЯ саме сіКьськКгКспКдарські зе-мКіК зКкрема неКГіненні ґрунтиК уКсКбКюють КснКвне на-ГіКнаКьне багатствК АкраїниЯ ВКни як КснКвний засіб ви-рКбниГтва у Гій сфері викКнують життГзабезпечуваКьну функГію дКя всьКгК суспіКьстваК забезпечують прКдКвК-Кьчу безпеку держави74Я Держава гарантуГ правК вКаснКсті на земКі (стЯ 14)Я ЗгіднК із ККнституГіГю Акраїни правК вКаснКсті на земКю «набуваГться та реаКізуГться грКмадянамиК юридичними КсКбами та державКю викКючнК відпКвіднК дК закКну» (стаття 14)Я АК-першеК тут нагКККшуГться на вимКзі за-кКннКгК Кдержання земеКь; пК-другеК нКрма рКзрізняГ пКняття «набуття» земеКь та «реаКізаГія» суб’Гктами їх земеКьних правК щК відпКвідаГ прКГесуаКьнК-правКвКму пКрядку земКевикКристання; пК-третГК визначаються ви-ди суб’Гктів вКаснКсті на земКі75Я АрактичнК дуже важКивКю Г нКрма статті 14-Кї прК теК щК правК вКаснКсті на земКю «набуваГться та реаКізу-Гться грКмадянамиК юридичними КсКбами та державКю викКючнК відпКвіднК дК закКну»Я леК зКкремаК КзначаГК щК земеКьні права грКмадян Акраїни здійснюютьсяК з КгКяду на кКнституГійні засадиК безпКсередньК на підставі Земе-КьнКгК кКдексу Акраїни (який Г КснКвним земеКьним за-кКнКм Акраїни) та інших закКнів (а не підзакКнних актів)Я На жаКьК земеКьна рефКрма в Акраїні в частині реструкту-ризаГії кККективних сіКьськКгКспКдарських підприГмств та рКзпаювання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призна-чення прКйшКа переважнК на КснКві Аказів АрезидентаК а не закКнів76Я 
–––––––– 74 ТитКва НЯ ІЯ ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни: наукКвК-навчаКьний пКсібник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ – Львів: ААІсК 2005Я – сЯ 77Я 75 Там жеЯ – сЯ 78Я 76 Там жеЯ – сЯ 78Я 
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НКрми статті 41 ККнституГії Акраїни гарантують кКжнКму правК вКККдіти кКристуватися та рКзпКряджати-ся свКГю вКасністюЯ Крім тКгКК Гя кКнституГійна нКрма гарантуГ правК приватнКї вКаснКстіК яке набуваГться в пКрядкуК визначенКму закКнКмЯ ГрКмадяни дКя задКвККення свКїх пКтреб мКжуть кКристуватися Кб’Гктами права державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті відпКвіднК дК закКну (чЯ 3 стЯ 41)Я  Аднак правК приватнКї вКаснКсті на земКю не Г аб-сККютнимЯ А чЯ 7 стЯ 41 ККнституГії Акраїни встанКвКені Кбмеження щКдК викКристання вКаснКсті: викКристання вКаснКсті не мКже завдавати шкКди правамК свКбКдам та гіднКсті грКмадянК інтересам суспіКьстваК пКгіршувати екКККгічну ситуаГію і прирКдні якКсті земКіЯ АчевиднКК щК найбіКьшКю мірКю такі Кбмеження стКсуються вКасників та Крендарів земеКьних діКянКкК зКкрема земеКьних діКя-нКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ А стЯ 42 ККнституГії Акраїни гарантКванК кКжнКму правК на здійснення підприГмниГькКї діяКьнКстіК зКкрема й у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ ЗгіднК зі стЯ 42 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниК під-приГмниГтвКм визнаГться самКстійнаК ініГіативнаК систе-матичнаК на вКасний ризик гКспКдарська діяКьністьК щК здійснюГться суб’Гктами гКспКдарювання (підприГмГями) з метКю дКсягнення екКнКмічних і сКГіаКьних резуКьтатів та Кдержання прибуткуЯ АідприГмниГьку діяКьність у сіКьськКму гКспКдарст-ві мКжна вважати КкремимК самКстійним видКм підприГм-ниГтваК визначаКьнКю КзнакКю якКгК Г викКристання зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення як КснКвнКгК засКбу вирКбниГтваЯ АравК та аграрне підприГмниГтвК тіснК пКв’язані із правКм на земКюК щКК свКГю чергКюК зумК-вКюГ значний впКив прирКднК-кКіматичних чинників на підприГмниГьку діяКьність у аграрнКму сектКрі екКнКмікиЯ 
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А зв’язку з Гим дКГіКьнКК як зазначаГ НЯ ІЯ ТитКваК у ГКспК-дарськКму кКдексі КкремК врегуКювати КсКбКивий вид підприГмниГькКї діяКьнКсті – аграрне підприГмниГтвКК передбачивши дКя ньКгК сприятКивий піКьгКвий режим (в КпКдаткуванніК кредитуванніК страхуванніК ринкКвій інфра-структуріК механізмі КегаКізаГії та банкрутства)Я ДКя ГьКгК не пКтрібнК кардинаКьнК змінювати чинну систему закК-нКдавстваК КскіКьки сучасна державна пККітика спрямКвана на підтримку сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників і деякі закКнКдавчі крКки в ГьКму напрямі вже зрКбКені77Я А статті 43 ККнституГії Акраїни гарантКванК правК на праГюК щК вкКючаГ мКжКивість зарКбКяти сКбі на жит-тя праГеюК яку КсКба віКьнК КбираГ абК на яку віКьнК пК-гКджуГтьсяЯ ВКднКчас КсКба мКже праГювати на умКвах найму за трудКвим дКгКвКрКмК абК ж самКстійнК забезпе-чувати себе рКбКтКю як аграрний підприГмеГьЯ АраГя у сіКьськКму гКспКдарстві Г не в чистКму ви-гКядіК а в тіснКму взаГмКзв’язку трудКвих віднКсин із зе-меКьнимиЯ спеГифіка трудКвих віднКсин чКенів фермер-ських гКспКдарствК сіКьськКгКспКдарських кККперативівК тКбтК праГюючих вКасниківК вимагаГ дКдаткКвКгК дК тру-дКвКгК закКнКдавстваК ККкаКьнКгК правКвКгК регуКюван-ня їх праГіК джереККм якКгК Г статутК АравиКа внутріш-ньКгК рКзпКрядкуЯ АравКве регуКювання трудКвих віднКсин найманих праГівників забезпечуГться трудКвим закКнКдавствКм із врахуванням КсКбКивКстей сіКьськКгКспКдарськКї праГіК пКв’язанКї із земКевикКристаннямК на яку значний впКив мають прирКднК-кКіматичні чинникиК сезКнний характер і підвищений ризик сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва78Я 
–––––––– 77 ТитКва НЯ ІЯ ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни: наукКвК-навчаКьний пКсібник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ – Львів: ААІсК 2005Я – сЯ 79–80Я 78 ТитКва НЯ АЯ АрКдКвККьственная прКбКема: земКяК труд (правКвые аспекты) / НЯ ІЯ ТитКваЯ – ЛьвКвК 1989Я – сЯ 81–127Я 
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ККнституГія Акраїни гарантуГ такКж кКжнКму правК на безпечне дКя життя і здКрКв’я дКвкіККя і на відшкКду-вання завданКї пКрушенням ГьКгК права шкКдиЯ АеаКіза-Гія ГьКгК права мКжКива через здійснення права на віКь-ний дКступ дК інфКрмаГії прК стан дКвкіККяК прК якість харчКвих прКдуктів і предметів пКбутуК а такКж права на її пКширенняК які такКж гарантуються статтею 50 ККнсти-туГії АкраїниЯ  Аід час відшкКдування шкКдиК запКдіянКї пКрушен-ням права на безпечне дКя життя та здКрКв’я навкККишнГ прирКдне середКвищеК застКсКвуються ГивіКьнК-правКві нКрмиЯ А стЯ 69 ЗакКну Акраїни «АрК КхКрКну навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвища» передбаченК певні КсКб-КивКсті застКсування ГивіКьнК-правКвКї відпКвідаКьнКстіЯ ШкКдаК запКдіяна внасКідКк пКрушення закКнКдавства прК КхКрКну навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК під-КягаГ кКмпенсаГіїК як правиККК в пКвнКму Кбсязі без застК-сування нКрм зниження рКзміру стягнення та незаКежнК від збКру за забруднення навкККишньКгК прирКднКгК се-редКвища та пКгіршення якКсті прирКдних ресурсівЯ  ВКасники земеКьних діКянКк і земКекКристувачі вправі вимагати відшкКдування не тіКьки прямКї шкКдиК запКдіянКї забрудненням дКвкіККяК аКе й не Ктриманих дКхКдівЯ ВКднКчас самі вКни пКвинні відпКвідати за якіс-ний стан ґрунтів та вирКбКенКї на них прКдукГіїЯ  судКвий захист прав і свКбКд Кюдини та грКмадянина гарантКваний стЯ 55 ККнституГії АкраїниЯ ККжнКму гаран-туГться правК Кскаржувати у суді рішенняК дії чи бездіяКь-ність Крганів державнКї вКадиК Крганів місГевКгК самКвря-дуванняК пКсадКвих і сКужбКвих КсібЯ Тим самим ствКренК реаКьний механізм відпКвідаКьнКсті держави перед Кюди-нКю за свКю діяКьністьК здійснення нею КбКв’язку утвер-дження та забезпечення прав і свКбКд Кюдини79Я 
–––––––– 79 ККментар дК ККнституГії АкраїниЯ – КЯК 1996Я – сЯ 139Я 
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судКвий рКзгКяд найбіКьш ефективнКК пКвнК та все-бічнК забезпечуГ реаКізаГію встанКвКених закКнКм чи дКгКвКрКм прав грКмадянЯ  
Закони та підзаконні нормативно-правові акти 

як джерела (форми) аграрного права ЗакКн – Ге нКрмативнК-правКвий акт вищКгК пред-ставниГькКгК Кргану держави абК самКгК нарКдуК який ре-гуКюГ найважКивіші суспіКьні віднКсиниК виражаГ вККю й інтереси біКьшКсті насеКення та втіКюГ КснКвні права Кю-дини й інші загаКьнККюдські ГіннКсті і маГ найвищу юри-дичну сиКу щКдК всіх інших нКрмативнК-правКвих актівЯ А статті 92 ККнституГії Акраїни визначенК переКік найважКивіших суспіКьних віднКсинК які пКвинні регКа-ментуватись викКючнК закКнами АкраїниЯ ЗКкремаК Ге: засади викКристання прирКдних ресурсів (пЯ 5); правКвий режим вКаснКсті (пЯ 7); правКві засади і гарантії підприГм-ниГтва; правиКа кКнкуренГії та нКрми антимКнКпККьнКгК регуКювання (пЯ 8); КснКви наГіКнаКьнКї безпеки (пЯ 17) тКщКЯ Аграрні віднКсиниК які хКч безпКсередньК не вказані у стЯ 92 ККнституГії АкраїниК Г Кдними із найважКивіших суспіКьних віднКсинК адже пКв’язані із викКристанням земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення як КснКвнКгК засКбу вирКбниГтваК прКвадженням на Гих земКях підпри-ГмниГькКї діяКьнКстіК завдання якКї – вирКщування сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії і в такий спКсіб забезпечення прКдКвККьчКї безпеки держави як невід’ГмнКї скКадКвКї наГіКнаКьнКї безпекиЯ Відтак рККь закКнів у регуКюванні аграрних віднКсин пКвинна бути істКтнКю та відКбражати тенденГії фКрмування Акраїни як правКвКї державиЯ Астанніми рКками ситуаГія із регуКюванням аграр-них віднКсин у фКрмі нКрмативнК-правКвих актів вищКї юридичнКї сиКи значнК пККіпшиКасьЯ ЗКкрема прийнятК Кдин із КснКвних закКнів у Гій сфері – ЗакКн Акраїни «АрК 



61 

державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»80Я лей ЗакКн Г уніфікКванимК кКнсККідКваним нКрмативнК-правКвим актКм і пКкКиканий визначити КснКви держав-нКї пККітики у бюджетнійК кредитнійК ГінКвійК регуКятКр-ній та інших сферах державнКгК управКіння щКдК стиму-Кювання вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та рКзвитку аграрнКгК ринкуК а такКж забезпечення прКдК-вККьчКї безпеки насеКенняЯ ВажКивКК щК правКве станКвище КснКвних сіКьськК-гКспКдарських тКварКвирКбників такКж регКаментКванК спеГіаКьними ЗакКнами АкраїниК зКкремаК ЗакКнКм Акраї-ни «АрК фермерське гКспКдарствК»К «АрК сіКьськКгКспК-дарську кККпераГію» тКщКЯ А системі джереК аграрнКгК права – закКнів Акраїни КсКбКиве місГе відведенК кКдифікКваним нКрмативнК-правКвим актамК які мають загаКьнКуніфікКваний харак-тер (ЗемеКьнийК ливіКьнийК ГКспКдарський кКдекси)Я Ад-нак зазначені нКрмативнК-правКві акти Кише регуКюють Ккремі аспекти аграрних віднКсинК тКді як спеГифіка Гих віднКсин вимагаГ самКстійнКгК правКвКгК регуКюванняК бажанК у фКрмі кКдифікКванКгК актаК наприкКадК Аграр-нКгК кКдексуК як Ге зрКбКенКК зКкремаК у ФранГіїЯ  ЗагаККмК як правиКьнК зауважиКа ТЯ АЯ ККваКенкКК в Акраїні спКстерігаГться тенденГія дК вкКючення спеГіаКі-зКваних аграрнК-правКвих нКрм дК нКрмативнК-правКвих актівК які раніше не врахКвуваКи спеГифіку сіКьськКгКс-пКдарськКї діяКьнКстіК щК пКзитивнК впКиваГ на механізм правКвКгК регуКювання аграрних віднКсинК КскіКьки від-буваГться диференГіаГія правКвКгК регуКювання з ураху-ванням КсКбКивКстей саме сіКьськКгКспКдарськКгК вирК-бниГтваЯ ДКя забезпечення ефективнКсті аграрнК-правКвКгК регуКювання вказані прКГеси диференГіаГії бажанК пКГд-нувати із уніфікаГіГю правКвКгК регуКювання аграрних 
–––––––– 80 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2004Я – № 49Я – стЯ 527Я 
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віднКсинЯ АпрКдКвж пКнад двадГять рКків здійснення аг-рарнКї рефКрмиК фКрмування та рКзвитку аграрнКгК закК-нКдавства в Акраїні неприйнятий кКмпКексний нКрмати-внК-правКвий актК який був би стрижнем аграрнКгК права і закКнКдавства81Я  На жаКьК відсутність такКгК гаКузевКгК кКдифікКва-нКгК аграрнК-правКвКгК акта Г КдніГю з причинК щК Кбу-мКвКюють сучасні прКбКеми правКвКгК регуКювання аг-рарних віднКсин в АкраїніЯ суперечКивістьК непКвнКтаК недКскКнаКість і динамізм аграрнКгК закКнКдавства вима-гають прийняття ГдинКгКК внутрішньКузгКдженКгК нКр-мативнК-правКвКгК актаК щК забезпечить найбіКьш пКвне й системне регуКювання аграрних суспіКьних віднКсинЯ  Аредставниками науки аграрнКгК права Акраїни свКгК часу буКК запрКпКнКванК прКвести кКдифікаГію аг-рарнКгК закКнКдавства у фКрмі: АснКв аграрнКгК закКнК-давства (НЯ ІЯ ТитКва)К АграрнКгК кКдексу (ВЯ ВЯ Янчук)К ЗакКну прК ААК (АЯ Бейкун)Я  На нашу думкуК найперспективніші перші дві пКзиГії щКдК систематизаГії аграрнКгК закКнКдавства – прийнят-тя АснКв аграрнКгК закКнКдавства абК ж АграрнКгК кКдек-суЯ АрКте Гі кКдифікКвані акти мають певні КсКбКивКстіЯ В Акраїні Г практика ухваКення АснКв закКнКдавства Акраї-ниК наприкКадК АснКви закКнКдавства прК КхКрКну здК-рКв’яК АснКви закКнКдавства Акраїни прК куКьтуру тКщКЯ АрКте практика прийняття АснКв закКнКдавства свідчить прК дКГіКьність їх прийняття на пКчаткКвКму етапі станК-вКення закКнКдавства у тій чи іншій сфері з метКю вста-нКвКення базКвих засад відпКвіднКї гаКузі закКнКдавства дКя уникнення у пКдаКьшКму кККізійК суперечнКстей і тЯ дЯ 
–––––––– 81 ККваКенкК ТЯ АЯ ДжереКа аграрнКгК права Акраїни: сучасний стан та перспективи // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: матеріаКи ВсеукраїнськКгК кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯК 2012Я – сЯ 41Я 
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під час прийняття відпКвідних нКрмативнК-правКвих ак-тів у певній сферіК КскіКьки їх зміст не пКвинен суперечи-ти визначеним в АснКвах базКвим принГипамЯ ВКднКчас кКдекс дКГіКьнК прийматиК кККи нКрмати-внК-правКвий матеріаК Г чисеКьнимК Кднак неузгКдженимК непКсКідКвнимК неКднКзначним тКщКЯ Відтак назріваГ неКб-хідність йКгК систематизаГії у фКрмі кКдифікаГії (Ге  такий спКсіб систематизаГії закКнКдавстваК який пККягаГ у змістКвній перерКбГі й пКгКдженні певнКїК пКв’язанКї спіКьним предметКм регуКюванняК групи юридичних нКрм та Кб’Гднанні їх в ГдинКму нКрмативнК-правКвКму акті82)К резуКьтатКм якКї пКвиннК стати прийняття ГдинК-гК кКдифікКванКгК акта – кКдексуЯ  Існують два пКгКяди із ГьКгК привКду: 1) така фКрма кКдифікаГіїК яка придатна дКя інших гаКузейК неприйнятна дКя аграрнКгК закКнКдавстваК Кскі-Кьки кКдекс регуКюГ переважнК КднКрідну групу віднК-синЯ сіКьське гКспКдарствК – скКадний Кб’Гкт регуКюван-ня й у будь-якКї підгаКузі сіКьськКгКспКдарськКгК закКнК-давства Г свій предмет регуКюванняК тКму сіКьськКгКспК-дарське закКнКдавствК мКжна систематизуватиК аКе кК-дифікувати в КднКму акті немКжКивК; 2) у КднКму кКдифікКванКму акті мКжуть бути Кб’Гднані нКрмиК щК регуКюють різнКманітні віднКсиниК якщК вКни спрямКвані на спіКьний Кб’ГктК КхКпКюють різ-ні стКрКниК визначених видів державнКї діяКьнКсті та під-пКрядкКвані певній меті83Я В Акраїні неКбхідність прийняття кКдифікКванКгК аграрнК-правКвКгК акта вже давнК назріКаК і саме такий 
–––––––– 82 АабінКвич АЯ МЯ АснКви загаКьнКї теКрії права та держави: навча-Кьний пКсібник / АЯ МЯ АабінКвичЯ – ВидЯ 5-теК зі змінамиЯ – КЯ: АтікаЯ – 2001Я – сЯ 98Я 83 АграрнКе правК (КекГии Кт препКдаватеКя АЯ АЯ КузмичК БГА) // Copyright @ 1999–2007 «БеККрусская ГифрКвая бибКиКтека»Я 
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акт пКвинен стати КснКвКю дКя пКдаКьшКї гаКузевКї пра-вКтвКрчКстіК щКб унемКжКивити абК принаймні зменшити спКнтанність рКзвитку аграрнКгК закКнКдавстваЯ Адже нині пКнад 20 тисЯ нКрмативних дКкументів різнКгК рівня регуКюють діяКьність у гаКузі сіКьськКгК гКспКдарстваЯ На думку ВЯ МЯ ЄрмККенкаК рКзрКбка та прийняття АграрнКгК кКдексу Акраїни стане пКтужним стимуККм дКя удКскКна-Кення аграрнКгК закКнКдавстваК дасть змКгу усунути мнКжинність нКрмативнК-правКвих актів з Кдних і тих же питань і запКвнити прКгаКини в правКвКму регуКюванні суспіКьних віднКсин і сіКьськКму гКспКдарстві та ААК за-гаККмК щК стане Кдним із найважКивіших правКвих засКбів забезпечення аграрнКї рефКрми на сеКіЯ АКзрКбка й при-йняття АграрнКгК кКдексу Акраїни сКугуватиме кКнсККі-даГії правКвКї системи Акраїни загаККмЯ Аграрний кКдекс як Гдиний кКдифікКваний акт дасть змКгу уніфікувати механізм правКвКгК регуКювання аграрних віднКсинК рКз-дрКбКений різнКіГрархічними нКрмативнК-правКвими актами чиннКгК аграрнКгК закКнКдавстваК щК призвКдить дК виникнення непКтрібнКгК дубКюванняК суперечнКстейК рКзбіжнКстейК неврегуКьКванКсті ГдинКгК КрганічнКгК масиву аграрних правКвіднКсин84Я 
Проблема. ТрадиГійнК кКдифікаГія – Ге така фКрма систематизаГії закКнКдавстваК за якКї спКстерігаГться не Кише механічне впКрядкування закКнКдавстваК а й вдКс-кКнаКення йКгК змістуК усунення прКгаКин та кККізій у правКвКму регуКюванні системи відпКвідних сКГіаКьних віднКсинЯ АезуКьтатКм такКї систематизаГії Г видання ГдинКгК і ГіКіснКгК нКрмативнКгК акта (кКдексуК статутуК пКККження)К який забезпечуГ системне правКве регуКю-вання певнКгК виду суспіКьних віднКсинЯ  

–––––––– 84 ЄрмККенкК ВЯ ККнГептуаКьні засади систематизаГії закКнКдавст-ва прК аграрні майнКві правКвіднКсини / ВЯ ЄрмККенкК // ЮридЯ Акраї-наЯ – 2007Я – № 11Я – сЯ 58–61Я 
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АтжеК кКдифікаГія Г насКідкКм дКвгКтриваККгК та крКпіткКгК прКГесу систематизаГії закКнКдавстваК йКгК рефКрмуванняК упКрядкуванняК зведення дК певнКї внут-рішньКузгКдженКї системиЯ За дКпКмКгКю систематизаГії усуваються недККікиК пКвтКриК застаріКі нКрми тКщКЯ  В умКвах інтеграГії Акраїни в ЄсК підписання угКди прК асКГіаГію між АкраїнКю та Єс і йКгК державами-чКенами кКдифікаГія аграрнКгК закКнКдавства пКвинна відбуватися на змістКвнК якіснК нКвих засадах регуКю-вання суспіКьних аграрних віднКсин шКяхКм прийняття пасіКнарнКгК за типКм АграрнКгК кКдексу АкраїниК який би не кКнсервував існуючий стан аграрних правКвіднКсинК а був рКзрахКваний на регуКювання рКзвитку аграрнКгК сектКра екКнКміки АкраїниЯ ЗКкремаК 1 КистКпада 2014 рКку тимчасКвК застКсКвуються такі рКздіКи/статті АгКди прК асКГіаГію між АкраїнКю та ЄсК зКкремаК ГКава 17 «сіКьсь-ке гКспКдарствК та рКзвитКк сіКьських теритКрій» (за виняткКм статті 404 (h) щКдК пКсиКення гармКнізаГії з питаньК які КбгКвКрюються в рамках міжнарКдних Крга-нізаГій) АКздіКу V «АкКнКмічне та сектКраКьне співрКбі-тниГтвК»Я А статті 405 АгКди йдеться прК теК щК з метКю здійснення зазначенКгК співрКбітниГтва й без шкКди дКя АКздіКу IV («ТКргівКя і питанняК пКв’язані з тКргівКею») ГіГї АгКди стКрКни підтримують пКступКве збКиження та гармКнізаГію з відпКвідним правКм та регуКятКрними стандартами ЄсК зКкрема з тимиК щК визначені у ДКдатку XXXVIIІ дК ГіГї АгКдиЯ АрКтеК рКзуміючи скКадність підгКтКвки такКгК рів-ня і змістКвнК нКвКгК кКдифікКванКгК актаК вважаГмК сКушними прКпКзиГії Ккремих наукКвГів викКристКвува-ти дКя удКскКнаКення правКвКгК регуКювання аграрних віднКсин і інші фКрми систематизаГії самКстійнК абК ж параКеКьнК із ствКренням АграрнКгК кКдексу АкраїниЯ Відтак АЯ АЯ АКгрібнийК ВЯ ІЯ семчикК ВЯ МЯ стретКвичК пКряд 
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із кКдифікаГіГю аграрнКгК закКнКдавства у системі закК-нКдавства Акраїни прКпКнують як прКміжний етап дК сис-темнКї правКтвКрчКсті (кКдифікаГії) такКж мКжКивість і дКГіКьність інкКрпКраГіїЯ Ачені підкресКюють такКж важ-Киву рККь у систематизаГії аграрнКгК закКнКдавства Акраї-ни кКнсККідаГії нКрмативних актівК яка б дКпКмКгКа у су-часних умКвах забезпечити системність аграрнКгК закК-нКдавстваК щКК свКГю чергКюК зрКбиКК б йКгК біКьш дКсту-пним дКя рКзуміння та кКристування не Кише практич-ними праГівниками сфери агрКпрКмисККвКгК кКмпКексуК а й іншими КсКбами85Я АідзакКнні нКрмативнК-правКві акти – Ге такі пра-вКві актиК які приймаються на підставі закКнуК відпКвіднК дК закКнуК на викКнання закКнуЯ АККь підзакКнних нКрмативнК-правКвих актів у прК-Гесі рефКрмування аграрнКгК сектКра екКнКміки Акраїни буКа надзвичайнК важКивКюЯ ФактичнК земеКьна рефКр-ма буКа запКчаткКвана пКстанКвКю ВерхКвнКї Аади Акраї-ни «АрК земеКьну рефКрму» від 18 грудня 1990 рЯ86Я Ари-ватизаГійні прКГеси у сіКьськКму гКспКдарстві Акраїни такКж регуКюваКись підзакКнними нКрмативнК-правК-вими актами – Акази Арезидента Акраїни «АрК невідкКа-дні захКди щКдК прискКрення земеКьнКї рефКрми у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва» від 10 КистКпада 1994 рЯ; «АрК пКрядКк паювання земеКьК переданих у кК-Кективну вКасність сіКьськКгКспКдарським підприГмст-вам і КрганізаГіям» від 8 серпня 1995 рЯ87; «АрК невідкКад-ні захКди щКдК прискКрення рефКрмування аграрнКгК 
–––––––– 85 Аграрне закКнКдавствК Акраїни: прКбКеми ефективнКсті / ВЯ ІЯ семчикК ВЯ МЯ стретКвичК АЯ АЯ АКгрібний та інЯ; НАН АкраїниК Ін-т держави і права імЯ ВЯ МЯ ККреГькКгК; за редЯ ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯ: НаукЯ думкаК 1998Я – сЯ 213–214Я  86 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1991Я – № 10Я – стЯ 100Я 87 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://zakonЯradaЯgovЯuaЯ 
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сектКра екКнКміки» від 3 грудня 1999 рЯ88; «АрК захКди щКдК забезпечення захисту майнКвих прав сеКян у прКГесі рефКрмування аграрнКгК сектКра екКнКміки»89 та інЯ  АідзакКнні нКрмативнК-правКві акти в сфері регу-Кювання аграрних віднКсин характеризуються мнКжинні-стю і кКасифікуються заКежнК від юридичнКї сиКи Гих актівЯ А системі підзакКнних нКрмативнК-правКвих актів пріКритетне місГе пКсідають нКрмативнК-правКві акти гКави держави – Акази Арезидента АкраїниЯ Ахня виняткК-ва рККь у регуКюванні аграрних віднКсин пКв’язана такКж із встанКвКенням Аерехідними пКККженнями ККнституГії Акраїни пКвнКважень Арезидента Акраїни впрКдКвж трьКх рКків пісКя набуття чиннКсті ККнституГіГю Акраїни видавати схваКені КабінетКм Міністрів Акраїни і скріпКені підписКм Арем’Гр-міністра Акраїни укази з екКнКмічних питаньК не врегуКьКваних закКнамиК з КднКчасним пКдан-ням відпКвіднКгК закКнКпрКекту дК ВерхКвнКї Аади Акраї-ни в пКрядкуК встанКвКенКму статтею 93 ККнституГії Акраїни (пЯ 4)Я А такий спКсіб буКК прийнятК Акази Арези-дента Акраїни «АрК Кренду земКі» від 23 квітня 1997 рЯ 90 та «АрК фіксКваний сіКьськКгКспКдарський пКдатКк» від 18 червня 1998 рЯ 91 тКщКЯ  А пКрядку зменшення юридичнКї сиКи нКрмативнК-правКвих актівК які регКаментують аграрні віднКсиниК Кстанні кКасифікуються на: – нКрмативнК-правКві акти Кабінету Міністрів Акраї-ни – пКстанКви Кабінету Міністрів АкраїниЯ НКрмативнК-правКві акти Кабінету Міністрів Акраїни спрямКвані пере-важнК на реаКізаГію закКнів АкраїниК вКднКчас ними мК-жуть вирішуватися питання стратегічнКгК рКзвитку агра-
–––––––– 88 АрядКвий кур’ГрЯ – 1999Я – 15 грудняЯ  89 ГКККс АкраїниЯ – 2001Я – 2 КютКгКЯ 90 АрядКвий кур’ГрЯ – 1998Я – 20 червняЯ 91 ГКККс АкраїниЯ – 1997Я – 25 квітняЯ  
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рнКгК сектКра екКнКмікиЯ АКстанКвКю КМА затвердженК Державну ГіКьКву прКграму рКзвитку українськКгК сеКа на періКд дК 2015 рКку92Я ЗгіднК із стЯ 117 ККнституГії АкраїниК Кабінет Мініс-трів Акраїни в межах свКГї кКмпетенГії видаГ пКстанКви і рКзпКрядженняК які Г КбКв’язкКвими дК викКнанняЯ На відміну від пКстанКв КМА «рКзпКрядження АрядуК не маю-чи Кзнак нКрмативнКсті і загаКьнККбКв’язкКвКсті і будучи прийнятими щКдК кКнкретних випадківК щКдК кКнкрет-них Ксіб і рКзрахКвані на КднКкратність застКсуванняК ви-ступають як індивідуаКьні актиК і згіднК устаКенКму уяв-Кенню прК правК і йКгК атрибутиК не Г джереКами (фК-рмами) праваЯ За свКїм характерКм і змістКм вКни висту-пають як акти КперативнКгК управКіння іК відпКвіднКК як акти правКзастКсування»93; – нКрмативнК-правКві акти міністерств та інших ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади – наказиК інструк-Гії тКщК; у юридичній Кітературі зазначаГтьсяК щК вКни Г найменш КрганізКванКю частинКю іГрархічнКї структури закКнКдавстваЯ  ВідКмчий акт – підзакКнний нКрмативний акт (указК інструкГіяК нКрмативний наказ та інЯ)К щК видаГться в межах кКмпетенГії тКгК чи іншКгК Кргану викКнавчКї вКади (мініс-терстваК кКмітетуК відКмства)К який містить втКринні (пКхід-ні) нКрмиК щК рКзкривають і кКнкретизують первинні нКр-миК приймаються на їх підставіК спрямКвані на їх викКнанняЯ ВідКмчі акти (акти кКнкретних міністерствК кКміте-тівК фКндів та інЯ) мають внутрішнГК внутрішньКвідКмче юридичне значення: 1) видаються з питаньК які наКежать викКючнК дК їх відання; 
–––––––– 92 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2007Я – № 73Я – стЯ 2715Я 93 МарченкК МЯ НЯ АстКчники права / МЯ НЯ МарченкКЯ – МЯ: ТК ВеКбиК Азд-вК АрКспектК 2008Я – сЯ 223Я  
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2) пКширюються на КсібК які вхКдять дК сфери їхньК-гК віданняК тКбтК Г в системі управКінськКїК сКужбКвКї та дисГипКінарнКї підКегККсті Кише Гих відКмствЯ ВКднКчас акти деяких відКмств через їх статус і деКегКвані їм права мКжуть набувати загаКьнКгКК міжвідКмчКгК значенняЯ ВідКмчі нКрмативні акти вступають у дію через 10 днів пісКя їх державнКї реГстраГії (внесення дК ДержавнКгК реГстру)К яка здійснюГться МіністерствКм юстиГії АкраїниК якщК в них непередбачений пізнішій стрКкК аКе не раніше їх КфіГійнКгК дня КбнарКдуванняЯ ДК державнКї реГстраГії не рекКмендуються акти нКрмативнК-технічнКгК характеру (державні стандартиК будівеКьні нКрми та правиКаК тариф-нК-кваКіфікаГійні дКвідникиК фКрми звітнКсті тКщК)Я Як правиККК відКмчі акти видаються у випадкахК кК-Ки в межах сфери відання міністерстваК кКмітетуК відКм-ства нечіткКК Кише у загаКьних рисахК визначені права й КбКв’язки суб’Гктів; абК прямК дКрученК закКнКм (указКмК пКстанКвКюК рКзпКрядженням) видати акт дКя кКнкрети-заГії нКрми закКнуЯ Аереваги відКмчих актів пККягають у мКбіКьнКстіК швидкКсті інфКрмКванКсті адресатів викКнання й Кпера-тивнКсті КрганізаГії викКнання та інЯ сКід зважити на теК щК серед відКмчих актів Г багатК ненКрмативнихК індивідуаКьних управКінських актівК які містять індивідуаКьні рКзпКрядження і вичерпують себе КднКразКвим застКсуванням (наприкКадК призначення на пКсадуК видіКення бюджетних кКштів)Я ІндивідуаКьні ві-дКмчі актиК як правиККК іменуються рКзпКрядженнямиК наказамиК тКді як відКмчі нКрмативні акти називаються інструкГіямиК статутамиЯ Не сКід їх КтКтКжнюватиЯ Накази і рКзпКрядження міністерствК відКмствК які мають разКве значенняК не містять нКрмативних рКзпКрядженьК тКму підзакКнними нКрмативнК-правКвими актами вКни не ГК аК КтжеК не Г джереКами праваЯ 
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А сфері аграрнКгК закКнКдавства діГ чимаКК відКмчих нКрмативнК-правКвих актівЯ АрКте неКбхідність пКдаКьшК-гК зміГнення принГипу закКннКсті у сфері нКрмКтвКрчКсті вимагаГ підвищення рівня КрганізаГії відКмчих нКрматив-нК-правКвих актівЯ А зв’язку із Гим дКГіКьнК буКК б забез-печити узгКдженість між нКрмативнК-правКвими актами вищих Крганів вКадиК з КднКгК бКкуК і відКмчими актамиК з іншКгКЯ ВідпКвіднКК МіністерствК аграрнКї пККітики Акраї-ни прийняКК Наказ від 22 серпня 2007 рЯ № 615 «АрК при-ведення нКрмативнК-правКвих актів у відпКвідність із За-кКнКм Акраїни «АрК КснКвні засади державнКгК нагКяду (кКнтрККю) у сфері гКспКдарськКї діяКьнКсті»Я ДКя впКрядкування видання міністерствамиК інши-ми Крганами державнКї викКнавчКї вКади нКрмативних актів щКдК забезпечення КхКрКни правК свКбКд і закКнних інтересів грКмадянК підприГмствК устанКв та КрганізаГій в Акраїні з 1 січня 1993 рЯ буКК запрКвадженК державну ре-ГстраГію МіністерствКм юстиГії відКмчих нКрмативних актівЯ ВідпКвіднК дК АКККження прК державну реГстраГію нКрмативнК-правКвих актів міністерствК інших Крганів викКнавчКї вКадиК Крганів гКспКдарськКгК управКіння та кКнтрККюК щК зачіпають праваК свКбКди й закКнні інте-реси грКмадян абК мають міжвідКмчий характерК затвер-дженКгК пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 28 грудня 1992 рЯ № 73194К на державну реГстраГію пКдають-ся нКрмативнК-правКві актиК прийняті упКвнКваженими на Ге суб’Гктами нКрмКтвКрення у визначеній закКнКдав-ствКм фКрмі та за встанКвКенКю закКнКдавствКм прКГе-дурКюК щК містять нКрми праваК мають неперсКніфікКва-ний характер і рКзрахКвані на неКднКразКве застКсуванняК незаКежнК від стрКку їх дії (пКстійні чи Кбмежені певним 
–––––––– 94 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://zakon4ЯradaЯ-govЯua/lawo/ohow/731-92-%D0%BF/print1390295138556724Я 
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часКм) та характеру відКмКстейК щК в них містятьсяК зКк-рема з грифами «ДКя сКужбКвКгК кКристування»К «АсКб-КивКї важКивКсті»К «ліКкКм таГмнК»К «ТаГмнК» та іншимиК а такКж прийняті в пКрядку експериментуЯ Нині пКрядКк державнКї реГстраГії нКрмативнК-правКвих актів регКаментуГться наказКм Міністерства юстиГії Акраїни від 15 травня 2013 рЯ «АрК внесення змін дК АКрядку пКдання нКрмативнК-правКвих актів на дер-жавну реГстраГію дК Міністерства юстиГії Акраїни та прК-ведення їх державнКї реГстраГії»95Я  А системі відКмчих нКрмативнК-правКвих актівК які регуКюють аграрні віднКсиниК переважають нКрмативнК-правКві акти Міністерства аграрнКї пККітики АкраїниК яке Г гКККвним КрганКм у системі ГентраКьних Крганів викК-навчКї вКади з питань фКрмування та забезпечення реаКі-заГії державнКї аграрнКї пККітикиК пККітики у сфері сіКь-ськКгК гКспКдарства та з питань прКдКвККьчКї безпеки держави; державнКї пККітики в гаКузях рибнКгК гКспКдар-ства та рибнКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКристання та відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКь-ства та безпеки мКрепКавства суден фККту рибнКгК гКспК-дарстваК ветеринарнКї медиГиниК безпечнКсті харчКвих прКдуктівК у сферах карантину та захисту рКсКинК КхКрКни прав на сКрти рКсКинК земеКьних віднКсин та тКпКграфК-геКдезичнКї і картКграфічнКї діяКьнКстіК КісКвКгК та мис-КивськКгК гКспКдарстваК нагКяду (кКнтрККю) в агрКпрК-мисККвКму кКмпКексіЯ МінагрКпККітики Акраїни у межах свКїх пКвнКваженьК на КснКві і на викКнання ККнститу-Гії та закКнів АкраїниК актів і дКручень Арезидента Акраї-ниК актів Кабінету Міністрів Акраїни видаГ наказиК Кргані-зКвуГ та кКнтрККюГ їх викКнанняЯ Накази МінагрКпККітики АкраїниК які відпКвіднК дК закКну Г регуКятКрними актамиК рКзрКбКяютьсяК рКзгКя-
–––––––– 95 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2013Я – № 38Я – стЯ 1357Я 
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даютьсяК приймаються та КприКюднюються з урахуван-ням вимКг ЗакКну Акраїни «АрК засади державнКї регуКя-тКрнКї пККітики у сфері гКспКдарськКї діяКьнКсті»Я НКрмативнК-правКві акти МінагрКпККітики Акраїни підКягають державній реГстраГії в устанКвКенКму закК-нКдавствКм пКрядкуЯ Накази МінагрКпККітики АкраїниК видані в межах йКгК пКвнКваженьК Г КбКв’язкКвими дКя викКнання Гент-раКьними Крганами викКнавчКї вКадиК їх теритКріаКьни-ми Крганами та місГевими державними адміністраГіямиК Крганами вКади АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК Крганами місГевКгК самКврядуванняК підприГмствамиК устанКвами й КрганізаГіями всіх фКрм вКаснКсті та грКмадянамиЯ МінагрКпККітики Акраїни в разі пКтреби мКже вида-вати разКм з іншими ГентраКьними Крганами викКнавчКї вКади спіКьні акти; – нКрмативнК-правКві акти державних адміністраГій – рКзпКрядження ГКККви адміністраГіїК накази керівників віддіКів і управКіньЯ ВідпКвіднК дК стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК місГеві державні адміністраГії» від 9 квітня 1994 рЯ96К на викКнання ККнституГії АкраїниК закКнів АкраїниК актів Арезидента АкраїниК Кабінету Міністрів АкраїниК мініс-терств та інших ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКадиК вКасних і деКегКваних пКвнКважень гКККва місГевКї дер-жавнКї адміністраГії в межах свКїх пКвнКважень видаГ рКзпКрядженняК а керівники управКіньК віддіКів та інших структурних підрКздіКів – наказиЯ АКзпКрядження гККів місГевих державних адмініст-раГійК прийняті в межах їх кКмпетенГіїК Г КбКв’язкКвими дКя викКнання на відпКвідній теритКрії всіма КрганамиК підприГмствамиК устанКвами та КрганізаГіямиК пКсадКви-ми КсКбами та грКмадянамиЯ 
–––––––– 96 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1999Я – № 20–21Я – стЯ 190Я 
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ЗгіднК з стЯстЯ 13К 14 ЗакКну Акраїни «АрК місГеві державні адміністраГії» дК відання місГевих державних адміністраГій у межах і фКрмахК визначених ККнституГіГю і закКнами АкраїниК наКежить вирішення питань: 1) сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку відпКвідних теритКрій; 2) управКіння майнКмК приватизаГії та підприГмниГтва; 3) бюджетуК фінансів та КбКіку; 4) прКмисККвКстіК сіКьськКгК гКспКдарстваК будівни-ГтваК транспКрту та зв’язкуЯ МісГеві державні адміністраГії вирішують й інші пи-танняК віднесені закКнами дК їх пКвнКваженьЯ МісГеві державні адміністраГії здійснюють пКвнКваження місГе-вКгК самКврядуванняК деКегКвані їм відпКвідними радамиЯ Кабінет Міністрів Акраїни в межахК визначених закКнами АкраїниК мКже передавати місГевим державним адмініст-раГіям Ккремі пКвнКваження Крганів викКнавчКї вКади вищКгК рівняЯ ВідпКвіднК дК стЯ 43 ЗакКну Акраїни «АрК місГеві державні адміністраГії»К акти місГевих державних адміні-страГійК щК суперечать ККнституГії АкраїниК закКнам АкраїниК рішенням ККнституГійнКгК суду АкраїниК актам Арезидента Акраїни та Кабінету Міністрів Акраїни абК інтересам теритКріаКьних грКмад чи Ккремих грКмадянК мКжуть бути Кскаржені дК Кргану викКнавчКї вКади вищК-гК рівня абК дК суду; – нКрмативнК-правКві акти Крганів місГевКгК самКв-рядування – рішення відпКвіднКї радиК рКзпКрядження сіКьськКгКК сеКищнКгКК міськКгК гКККвиК рішення викКнав-чКгК кКмітету відпКвіднКї радиЯ НКрмативнК-правКві акти Крганів та пКсадКвих Ксіб місГевКгК самКврядуванняК від-пКвіднК дК статті 144 ККнституГії АкраїниК Г КбКв’язкКвими дК викКнання на відпКвідній теритКріїЯ ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК місГеве самКврядування в Акраїні»97К ради в 
–––––––– 97 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1997Я – № 24Я – стЯ 170Я 
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межах свКїх пКвнКважень приймають нКрмативні (які Г джереКами права) та інші акти у фКрмі рішеньЯ Аішення ради ухваКюГться на її пКенарнКму засіданні пісКя КбгКвК-рення біКьшістю депутатів від загаКьнКгК скКаду радиК крім випадківК передбачених ЗакКнКмЯ ВикКнавчий кКмітет сіКьськКїК сеКищнКїК міськКїК райКннКї у місті (у разі її ствК-рення) ради в межах свКїх пКвнКважень ухваКюГ рішенняЯ Аішення викКнавчКгК кКмітету ухваКюються на йКгК засі-данні біКьшістю гКККсів від загаКьнКгК скКаду викКнавчКгК кКмітету і підписуються сіКьськимК сеКищнимК міським гК-ККвКюК гКККвКю райКннКї у місті радиЯ сіКьськийК сеКищ-нийК міський гКККваК гКККва райКннКї у містіК райКннКїК Кб-КаснКї ради в межах свКїх пКвнКважень видаГ рКзпКря-дження (стЯ 59 ЗакКну)Я ДК викКючнКї кКмпетенГії сіКьськихК сеКищнихК мі-ських рад ЗакКнКм «АрК місГеве самКврядування в Акраї-ні» віднесенКК зКкрема:  – вирішення відпКвіднК дК закКну питань регуКю-вання земеКьних віднКсин;  – затвердження відпКвіднК дК закКну ставКк земе-КьнКгК пКдаткуК рКзмірів пКати за кКристування прирКд-ними ресурсамиК щК Г у вКаснКсті відпКвідних теритКріа-Кьних грКмад (стЯ 26) тКщКЯ Нині Кдним із пріКритетних видів правКвКгК регу-Кювання аграрних віднКсин Г ККкаКьне регуКюванняЯ ЛК-каКьні нКрмативнК-правКві акти – серед них – статути кККперативних та інших КрганізаГійК пКкКикані усувати прКгаКини у закКнКдавчКму регуКюванні внутрішніх від-нКсин різнКманітних аграрних суб’Гктів тКщКЯ   
Локальні нормативно-правові акти як джерела 

аграрного права сучасні аграрні перетвКрення в Акраїні ствКриКи нКві мКжКивКсті дКя підвищення рККі та значення ККкаКьнихК насамперед внутрішньКгКспКдарськихК нКрмативних актівЯ  
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Аднак ККкаКьні нКрмативнК-правКві актиК свКГю чергКюК неКбхіднК відрізняти від ККкаКьних індивідуаКь-них актівК які містять індивідуаКьні приписиК стКсуються кКнкретних Ксіб і вичерпуютьсяК як правиККК разКвим за-стКсуваннямЯ ІндивідуаКьні акти відіграють рККь юриди-чних фактівК на підставі яких виникаютьК змінюютьсяК припиняються відпКвідні правКвіднКсиниЯ ВнутрішньКгКспКдарські ККкаКьні нКрмативнК-пра-вКві акти – Ге нКрмативнК-правКві актиК щК приймаються різнКманітними КрганізаГіями дКя регуКювання свКїх внутрішніх питань і які пКширюються на чКенів ГіГї Крга-нізаГії (Кбмежене кККК Ксіб)Я ЛКкаКьні нКрмативнК-правКві акти приймаються у дКстатньК ширКких сферах суспіКьнКгК життя (статутиК пКККження та інЯ)Я ВКни наКежать дК категКрії підзакКн-них джереК праваК які Г на нижчКму рівні правКвКгК регу-КюванняЯ ВКни мають Кбмежену сферу дії і не пКвинні су-перечити закКнам та іншим підзакКнним нКрмативнК-правКвим актамЯ НКрми ККкаКьних нКрмативнК-правКвих актів ма-ють кКнкретизуючийК детаКізуючий характерЯ А резуКьта-ті ГьКгК фКрмуГться ГіКісна система регуКюванняК в ГьКму випадку аграрнихК віднКсинК в яких загаКьні принГипи та нКрми кКнкретизуються і детаКізуються ККкаКьними нК-рмами та механізмамиК які забезпечують реаКізаГію зага-Кьних принГипів і нКрм на рівні кКнкретнКгК суб’Гкта аг-рарнКгК гКспКдарюванняЯ Держава не встанКвКюГ спеГіа-КьнКї пКведінки дКя суб’Гкта гКспКдарюванняК а Кише фК-рмуГ правиКаК встанКвКюГ межіК яким Гя пКведінка пК-винна підпКрядкКвуватисяЯ В ГьКму випадку прКбКема пККягаГ не в самКму визначенні меж застКсування ККка-Кьних нКрмК а у встанКвКенні та забезпеченні принГипівК у резуКьтаті чКгК ККкаКьне правКве регуКювання не пКвин-не суперечитиК викривКятиК підміняти і тим паче відміня-ти чинне закКнКдавствКЯ  
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ЛКкаКьна нКрмКтвКрчість маГ КсКбКивість: за свКїм змістКм вКна пКширюГться Кише на певних діКянках сус-піКьних віднКсинЯ Маючи кКнкретизуючу вКастивістьК вК-на кКмпенсуГ недКскКнаКість закКнКдавстваЯ Аднак реаКії сучаснКгК стану правКтвКрення в Акраїні такіК щК вимагають дещК ширшКгК рКзуміння юридичнКї прирКди ККкаКьних нКрмативних правКвих актів як актівК які мають Кише кКнкретизуючий чи детаКізуючий харак-терЯ ТКбтКК ККкаКьні нКрмативнК-правКві акти мКжуть міс-тити первинніК а не кКнкретизуючі нКрмиК з метКю усунен-ня прКгаКин у закКнКдавчКму регуКюванні важКивих суспі-Кьних віднКсинЯ НаприкКадК земеКьні віднКсини у сіКьськК-гКспКдарськКму кККперативі Г базКвимиК визначаКьнимиК Кднак стЯ 22 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію»К яка пКкКикана урегуКювати земеКьні віднКси-ни в кККперативіК містить відсиКьну нКрму дК ЗемеКьнК-гК кКдексу Акраїни та закКнів АкраїниЯ ЗемеКьний кКдексК визначивши правКвий режим земеКь фермерськКгК гКспК-дарстваК КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства тКщКК не згадуГ прК таких суб’Гктів сіКьськКгКспКдарськКгК земКе-викКристанняК як сіКьськКгКспКдарські кККперативиЯ АрКте спеГифіка земеКьних віднКсин в кККперативі Г істКтнКю і не мКже Кбмежуватися Кише регуКюванням у ЗемеКьнКму кКдексі Акраїни земеКьних віднКсин за участю юридичних КсібК статус яких мають і кККперативиЯ ТКмуК насамперед у статуті відпКвіднКгК сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативуК Гі віднКсини пКвинні бути урегуКьКваніК незважаючи на теК щК Ге будуть первинніК а не кКнкретизуючі чи детаКізуючі нКрмиЯ Аднак така практика ККкаКьнКгК правКтвКрення дКпустима Кише у перехідний періКдК який зараз триваГ в Акраїнській державіЯ НадаКі неКбхіднК зважати на підза-кКнну прирКду нКрмативнК-правКвих актівК як такихК щК приймаються на підставі закКнуК відпКвіднК дК закКну і на викКнання закКнуЯ  
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АрикКадами ККкаКьних нКрмативнК-правКвих актівК якими регуКюються внутрішні аграрні віднКсини Г: пра-виКа внутрішньКгК рКзпКрядкуК пКККження прК КпКату праГі (в сфері трудКвих віднКсин); пКрядКк Кбміну земе-Кьними частками (паями) (в сфері земеКьних віднКсин); пКрядКк фКрмування майна суб’Гкта аграрнКгК гКспКда-рювання (в сфері майнКвих віднКсин) та інЯ АрКте серед усіх ККкаКьних нКрмативнК-правКвих ак-тів найважКивіше значення маГ статут кКнкретнКгК суб’Гкта аграрнКгК гКспКдарюванняЯ Як гКККвний внутріш-ньКгКспКдарський ККкаКьний нКрмативнК-правКвий акт статут Г базКю дКя рКзвитку всіГї системи ККкаКьних нКр-мативнК-правКвих актівК які регуКюють аграрні віднКсиниЯ   
ІНШІ ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) 

АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 Як уже зазначаККсьК джереККм праваК зКкрема аграр-нКгКК в Акраїні визнаГться і правКвий звичайЯ ФактичнК «КегаКізаГію» звичай Ктримав завдяки стЯ 7 ливіКьнКгК кКдексу АкраїниЯ ЗгіднК з її нКрмамиК ГивіКьні віднКсини мКжуть регуКюватися звичаГмК зКкрема звичаГм діККвКгК КбКрКтуЯ ливіКьний кКдекс звичаГм визнаГ правиКК пКве-дінкиК яке не встанКвКене актами ГивіКьнКгК закКнКдав-стваК аКе Г устаКеним у певній сфері ГивіКьних віднКсинЯ  ЗазвичайК звичаї не мають вКаснКї зКвнішньКї фКрми виразуК їх приписи Кб’Гктивуються у нКрмативнК-правКвих актах та нКрмативнК-правКвих дКгКвКрахЯ АКе закКнКдавеГь не вимагаГ зКвнішньКї Кб’ГктиваГіїК КфКрм-Кення звичаюЯ ЗгіднК із чЯ 3 пЯ 1 стЯ 7 кКдексуК звичай мКже бути зафіксКваний у відпКвіднКму дКкументіЯ Єдина без-заперечна умКва викКристання звичаїв – звичай не мКже суперечити не Кише актам ГивіКьнКгК закКнКдавстваК а й дКгКвКруЯ ЗвичайК щК суперечить дКгКвКру абК актам Ги-
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віКьнКгК закКнКдавстваК у ГивіКьних віднКсинах не застК-сКвуГться (пЯ 2 стЯ 7 лКА)Я  В аграрних віднКсинах звичаї мКжуть застКсувати свій регуКятивний впКив у діяКьнКсті фермерськихК КсК-бистих сеКянських гКспКдарствК зКкрема щКдК пКдіКу майнаК пКрядку ухваКення рішень тКщКЯ НКрмативнК-правКвий дКгКвірЯ А наукКвій Кітерату-рі нКрмативний дКгКвір визначаГться як правКвий актК щК встанКвКюГ правКві нКрмиК вирКбКений у резуКьтаті узгК-дження відКсКбКенКї вККі та вККевиявКень двКх і біКьше рівнКправних суб’Гктів праваК Кдин з яких – представник пубКічнКї вКадиК щК встанКвКюГ (припиняГК змінюГ) взаГ-мні права й КбКв’язки невизначенКгК кККа Ксіб на трива-Кий часК пКГднуГ пубКічні та приватні засади в регуКю-ванні суспіКьних віднКсин98Я МЯ НЯ МарченкК зазначаГК щКК будучи загаКьнКвизна-ним джереККм міжнарКднКгК та наГіКнаКьнКгК праваК нКр-мативнК-правКвий дКгКвір вКККдіГ такими «універсаКьни-ми» Кзнаками і рисамиК як пКгКджуваКьний характер (дК-гКвір – Ге насамперед угКда стКрін); дКбрКвіКьний харак-терК щК КзначаГ віКьне вККевиявКення стКрін; еквіваКент-нийК здебіКьшКгК КпКатний характер; забезпеченість у за-кКнКдавчКму пКрядку і взаГмнК КбКв’язкКвий характер і інЯ АКе вКднКчас нКрмативнК-правКвий дКгКвір маГ і свКї ха-рактерні тіКьки йКму Кзнаки та рисиЯ серед них автКр виК-кремКюГК пК-першеК теК щКК на відміну від усіх інших різнК-видів дКгКвірних актівК нКрмативнК-правКвий дКгКвір міс-тить правКві нКрми – правиКа загаКьнКгК й КбКв’язкКвКгК характеруЯ Крім тКгКК відпКвіднК дК свКГї юридичнКї при-рКди і характеруК нКрмативнК-правКвий дКгКвір ГК на відмі-ну від інших дКгКвірних актівК актКм правКтвКрчКстіК а не 
–––––––– 98 НечитайКК МЯ АЯ НКрмативный дКгКвКр как истКчник права: автК-реферат дисЯ на сКискание учЯ степени кандЯ юридЯ наук / МЯ АЯ Нечи-тайККЯ – МЯК 2002Я – сЯ 5Я 
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актКм правКзастКсуванняЯ Не мКже він бутиК як і будь-який інший дКгКвірК такКж актКм тКумачення99Я АсКбКивість нКрмативнК-правКвКгК дКгКвКру пККя-гаГ ще і в тКмуК щК він Г не прКстК актКм правКтвКрчКстіК як будь-який інший нКрмативнК-правКвий актК а актКмК зумКвКеним КсКбКивим видКм дКгКвірнКї правКтвКрчКс-тіК щК іменуГться в спеГіаКьній Кітературі «дКгКвірнКю правКтвКрчістю»100Я АсКбКивістю нКрмативнК-правКвих дКгКвКрів Г та-кКж їх переважнК пубКічний характерЯ Він виявКяГться в тКмуК щК: а) стКрКнами ГьКгК дКгКвКру Г найчастіше пубКіч-ними інститутами (держава загаККмК її Ккремі КрганиК мі-ждержавні утвКренняК кКмерГійні фірми та їх фіКіїК Кргани місГевКгК самКврядуванняК грКмадські Кб’Гднання та інЯ); б) у нКрмативнК-правКвКму дКгКвКріК як правиККК завжди виявКяГться та закріпКюГться не приватнаК а зага-КьнаК пубКічна вККя – вККя йКгК стКрінК суб’Гктів ГьКгК дКгКвКру; в) КснКвнКю метКю укКадення нКрмативнК-правК-вКгК дКгКвКру Г пубКічна метаК суть якКї пККягаГ в адеква-тнКму вираженні та пКвнКму задКвККенні пубКічних інте-ресів – інтересів стКрін101Я АідкресКюючиК щКК Ккрім пубКічнКї мети й інтересівК пубКічнК-правКвий дКгКвір відрізняГться від інших дКгК-вКрів такКж свКїм предметКмК ЮЯ АЯ ТихКмирКв сКушнК зауваживК щК Кстаннім мКжуть бути «питання вКадиК управКіння і самКрегуКюванняК причКму даКекК не всіК а 
–––––––– 99 МарченкК МЯ НЯ АстКчники права / МЯ НЯ МарченкКЯ – МЯ: ТК ВеКбиК Азд-вК АрКспектК 2008Я – сЯ 287–288Я 100 АванКв ВЯ ВЯ Абщие вКпрКсы теКрии дКгКвКра: мКнКграфия / ВЯ ВЯ АванКвЯ – МЯ: ЭдитКриаК ААссК 2000Я – сЯ 72Я 101 МарченкК МЯ НЯ АстКчники права / МЯ НЯ МарченкКЯ – МЯ: ТК ВеК-биК Азд-вК АрКспектК 2008Я – сЯ 289–290Я 
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Кише тіК щК дКпускають не загаКьнКправКвуК а дКгКвірну фКрму правКвКгК регуКювання»102Я ДКгКвірна фКрма регуКюванняК незважаючи на свКю «пубКічність»К не завжди мКже через свКїК пКрівнянК Кб-межені мКжКивКсті «самКрегуКяГії»К замінити «загаКьнК-правКву» фКрму регуКювання суспіКьних віднКсин103Я А зв’язку з Гим сКід визнатиК з КгКяду на практику застКсу-вання дКгКвірних фКрм регуКювання суспіКьних віднКсинК щК не кКжен пубКічний дКгКвір вКККдіГ відпКвідними КзнакамиК щК дасть змКгу ідентифікувати йКгК як нКрма-тивнК-правКвий дКгКвірЯ ККжен нКрмативнК-правКвий дКгКвір вКККдіГ пубКічністюК аКе не кКжен пубКічний дК-гКвір відрізняГться від інших дКгКвірних актів правКвКю нКрмативністюЯ Акрім вказаних КсКбКивКстей нКрмативнК-правКвих дКгКвКрівК існують й іншіК характерні Кише їмК КсКбКиві Кзнаки та рисиЯ серед них мКжна виКкремитиК наприкКадК такіК як виникнення Гих дКгКвірних актів тіКьки на КснКві кКнституГійних і звичайних закКнівК а не підзакКнних ак-тів; наявність в їх юридичнКму змістіК разКм із прКстимиК традиГійними нКрмами та принГипамиК такКж усьКгК різ-нКманіття інших нКрмК вкКючаючи нКрми-наміриК нКрми-прКграмиК нКрми-узгКдженняК нКрми-ГіКіК нКрми-засте-реження і інЯ; мКжКивістьК а у низГі випадків і неКбхідність у пКані реаКізаГії «дКгКвірних» принГипів і нКрмК щК міс-тяться в нКрмативнК-правКвих дКгКвКрахК видання підза-кКнних актів і укКадення на їх КснКві нКвихК приватних дКгКвКрівК абК субдКгКвКрів і інЯ104Я 
–––––––– 102 ТихКмирКв ЮЯ АЯ АубКичнКе правК / ЮЯ АЯ ТихКмирКвЯ – МЯ: БАКК 1995Я – сЯ 183–184Я 103 Демин АЯ ВЯ Абщие вКпрКсы теКрии административнКгК дКгКвКра / АЯ ВЯ ДеминЯ – КраснКярскК 1998Я 104 МарченкК МЯ НЯ АстКчники права / МЯ НЯ МарченкКЯ – МЯ: ТК ВеК-биК Азд-вК АрКспектК 2008Я – сЯ 290Я 
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На нашу думкуК неКбхіднК відзначити і таку КсКбКи-вість нКрмативнК-правКвих дКгКвКрівК як їх гаКузевий характерЯ Насамперед вКни характерні дКя кКнституГій-нКгКК адміністративнКгКК трудКвКгК праваЯ НеКбхіднК пК-гКдитись із НЯ НЯ ВКпКенкКК щК скКадність юридичнКї прирКди нКрмативних дКгКвКрівК КсКбКивК в сфері прива-тнКгК праваК пКв’язана з їх багатКманітністю105Я НЯ НЯ ВКпКенкК та АЯ АЯ АКжнКв нагКККшуютьК щК в юридичній Кітературі виКкремКюють і такий вид нКрма-тивнКгК дКгКвКруК як типовий договір. На їхню думкуК Гей вид нКрмативнКгК дКгКвКру набув пКширення в гаКузі міжнарКдних екКнКмічних віднКсинК а такКж у підприГм-ниГькій практиГі крупних західних кКмпаній і кКрпКраГійЯ Займаючи мКнКпККьне станКвище на ринку вирКбниГтва рКбітК тКварів і пКсКугК крупні КрганізаГії завдяки свКГму екКнКмічнКму станКвищу мКжуть «диктувати умКви» кКн-трагентам шКяхКм рКзрКбки свКГї фКрми дКгКвКруК щК КпКсередкКвуГ мКжКивість пКдаКьшКї з ними співпраГіЯ А рКсійськКму праві такі дКгКвКри КтримаКи назву дКгКвКру приГднання106Я  ВКднКчас такий підхід спрКстКвуГться ГКспКдарсь-ким кКдексКм АкраїниК згіднК з яким під час укКадення гКспКдарських дКгКвКрів стКрКни мКжуть визначати зміст дКгКвКру на КснКві: – віКьнКгК вККевиявКенняК кККи стКрКни мають пра-вК пКгКджувати на свій рКзсуд будь-які умКви дКгКвКруК щК не суперечать закКнКдавству; – примірнКгК дКгКвКруК рекКмендКванКгК КрганКм управКіння суб’Гктам гКспКдарювання дКя викКристання 
–––––––– 105 ВКпКенкК НЯ НЯ АстКчники и фКрмы права: учебЯ пКсКбие / НЯ НЯ ВКпКенкКЯ – ВККгКград: Азд-вК ВККГАК 2004Я – сЯ 52Я 106 ВКпКенкК НЯ НЯ АравКприменитеКьная практика: пКнятиеК КснКв-ные черты и функГии: мКнКграфия / НЯ НЯ ВКпКенкКК АЯ АЯ АКжнКвЯ – ВККгКград: изд-вК ВККГАК 2004Я – сЯ 45Я  
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при укКаденні ними дКгКвКрівК кККи стКрКни мають правК за взаГмнКю згКдКю змінювати Ккремі умКвиК передбачені примірним дКгКвКрКмК абК дКпКвнювати йКгК зміст; – типКвКгК дКгКвКруК затвердженКгК КабінетКм Мі-ністрів АкраїниК чи у випадкахК передбачених закКнКмК іншим КрганКм державнКї вКадиК кККи стКрКни не мКжуть відступати від змісту типКвКгК дКгКвКруК аКе мають правК кКнкретизувати йКгК умКви; – дКгКвКру приГднанняК запрКпКнКванКгК КдніГю стКрКнКю дКя інших мКжКивих суб’ГктівК кККи Гі суб’Гкти у разі вступу в дКгКвір не мають права напККягати на зміні йКгК змісту (пЯ 4 стЯ 179)Я АтжеК ГК Акраїни рКзмежКвуГ примірніК типКві та дК-гКвКри приГднанняЯ ЗгіднК із пЯ 2 стЯ 179 ГКспКдарськКгК кКдексу Акраї-ниК Кабінет Міністрів АкраїниК упКвнКважені АрезидентКм Акраїни міністерстваК інші ГентраКьні Кргани викКнавчКї вКади мКжуть рекКмендувати суб’Гктам гКспКдарювання КріГнтКвні умКви гКспКдарських дКгКвКрів (примірні дК-гКвКри)К а у визначених закКнКм випадках – затверджува-ти типКві дКгКвКриЯ В аграрнКму та земеКьнКму праві такКж існуГ прК-бКема так званих типКвих дКгКвКрівК їх співвіднКшення із примірними дКгКвКрамиК які буКи характерними свКгК часу дКя кККгКспнКгКК згКдКм сіКьськКгКспКдарськКгК праваЯ  
Проблема. АрикКадКм типКвКгК дКгКвКру в земеКь-нКму та аграрнКму праві Г затверджений пКстанКвКю Ка-бінету Міністрів Акраїни від 3 березня 2004 рЯ типКвий дКгКвір Кренди земКі107Я ХКча в ЗакКні Акраїни «АрК Крен-ду земКі» згадуГться типКва фКрма дКгКвКру Кренди земКіК щК затверджуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ Ачевид-нК типКвий дКгКвір і типКва фКрма не Г рівнКзначними 

–––––––– 107 АфіГійний вісник  АкраїниЯ – 2004Я – № 9Я – стЯ 527Я 
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пКняттямиЯ ЯкщК у типКвКму дКгКвКрі нагКККшуГться на змістКвну скКадКву таких дКгКвКрівК тК типКва фКрма пК-винна передбачати Кише певні вимКги дК КфКрмКення дКгКвКрівЯ  НемаГ КднКзначнКсті з ГьКгК привКду й у ГивіКьнК-му закКнКдавстві АкраїниЯ А статті 630 ливіКьнКгК кКдек-су передбаченКК щК дКгКвКрКм мКже бути встанКвКенКК щК йКгК Ккремі умКви визначаються відпКвіднК дК типКвих умКв дКгКвКрів певнКгК видуК КприКюднених у встанКвКе-нКму пКрядкуЯ ЯкщК у дКгКвКрі не міститься пКсиКання на типКві умКвиК такі типКві умКви мКжуть застКсКвуватись як звичай діККвКгК КбКрКтуК якщК вКни відпКвідають ви-мКгам статті 7 лК АкраїниЯ З ГьКгК мКжна буКК б зрКбити виснКвКкК щК типКві умКви дКгКвКру – Ге тіК які містяться у дКгКвКрах приГднанняЯ АКе стЯ 637 ГьКгК кКдексу спрКс-тКвуГ Ге припущенняК КскіКьки рКзгКядаГ типКві умКви та типКві дКгКвКри як рівнКзначні синКнімічні пКняття – «у разі тКумачення умКв дКгКвКру мКжуть врахКвуватися такКж типКві умКви (типКві дКгКвКри)К навіть якщК в дК-гКвКрі немаГ пКсиКання на Гі умКви»Я  АрийнятнішКю вважаГмК практику ухваКення при-мірних дКгКвКрівЯ ТипКві дКгКвКри мКжуть викКристКву-ватися у пубКічних правКвіднКсинах й у випадкахК де неКб-хіднКю вважаГться уніфікаГія певних умКвЯ НаприкКадК не викКикаКК б застереженьК якби Кабінет Міністрів Акраї-ни затвердив типКвий дКгКвір Кренди земеКьних діКянКкК щК перебувають у державній вКаснКстіЯ НатКмість пКши-рення викКристання типКвКгК дКгКвКру дК всіх Крендних правКвіднКсин не Г КбґрунтКванимЯ АКрівнюючи примірні дКгКвКри та типКві дКгКвКриК МЯ ІЯ Брагінський та ВЯ ВЯ Вітрянський зазначаютьК щКК укКа-даючи кКнкретний дКгКвір на КснКві примірнКгКК стКрКни віКьні у вибКрі будь-якКгК іншКгКК відміннКгК від примір-нКгК дКгКвКруК варіантаЯ Інша справа – типКві дКгКвКриК затверджені державним КрганКмК який через свКю кКмпе-
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тенГію мКже встанКвКювати КбКв’язкКві дКя стКрін прави-Ка і саме так учиняГК затверджуючи ТипКвий дКгКвірЯ АтжеК з пКгКяду юридичнКї сиКи немаГ підстав дКя прКтистав-Кення типКвКгК дКгКвКру іншим актам КргануК який затве-рдив типКвий дКгКвірЯ Із ГіГї причини у вертикаКьній іГра-рхії будь-який типКвий дКгКвір заКежнК від тКгКК хтК саме йКгК затвердивК пКсідаГ Кдне місГе з пКстанКвами Аряду чи актами міністерстваК іншКгК Кргану викКнавчКї вКадиЯ ВКд-нКчас вказана Кзнака – КбКв’язкКвість – маГ виняткКве зна-ченняЯ саме вКна визначаГ прирКду та режим відпКвіднКї фКрмиЯ Через Ге назва дКгКвКруК сама сКбКюК значення не маГ108Я АтжеК типКвий дКгКвірК щК передбачаГ безпКсередню трансфКрмаГію нКрм у дКгКвірні умКвиК даГ змКгу КргануК який затвердив типКвий дКгКвірК здійснити біКьш ширКкий кКнтрККь за дКгКвірнКю практикКюЯ Аитання прК види нКрмативнКгК дКгКвКру та зКкрема прК теК чи Г міжнарКдний дКгКвір різнКвидКм нКрмативнКгК абК ж самКстійним джереККм праваК Г дискусійнимЯ ЗгіднК із стЯ 9 ККнституГії АкраїниК чинні міжнарКдні дКгКвКриК згКда на КбКв’язкКвість яких надана ВерхКвнКю АадКю АкраїниК Г частинКю наГіКнаКьнКгК закКнКдавства АкраїниЯ АктивізаГія нКрмативнК-дКгКвірнКгК регуКювання суспіКьних віднКсин здійснюГться шКяхКм укКадання міжнарКдних дКгКвКрів абК приГднання дК міжнарКдних кКнвенГійК хартійК мемКрандумів тКщКЯ  Ачасть Акраїни в кКнвенГіях Аади ЄврКпиК які встанКвКюють спіКьні дКя ГіГї КрганізаГії та ЄврКпейськКгК сКюзу стандарти зумКвиКа КнКвКення системи джереК права Акраїни109Я 
–––––––– 108 Брагинский МЯ АЯ ДКгКвКрнКе правКЯ Книга перваяЯ Абщие пК-ККжения / МЯ АЯ БрагинскийК ВЯ ВЯ Витрянский – АздЯ 2-еЯ – МЯК 2003Я – сЯ 85–86 109 АархКменкК НЯ МЯ ДжереКа права: теКретикК-метКдКККгічні заса-ди: автКрефЯ дисЯ на здКбЯ наукЯ ступЯ д-ра юридЯ наук / НЯ МЯ АархКмен-кКЯ – КЯ: БЯвЯК 2009Я – 32 сЯ  
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А сучасний періКд прКбКематикаК пКв’язана з місГем та рКККю судКвКї практики (судКвКгК преГеденту) в сис-темі джереК праваК КбгКвКрюГться насампередК на загаКь-нКтеКретичнКму рівні вченими-теКретиками праваЯ МКж-на стверджуватиК щК наявність загаКьнКтеКретичних під-хКдів дК визнання судКвКгК преГеденту (судКвКї практи-ки) джереККм праваК звКдиться дК такКгК: а) низка вчених підтримують думку прК дКГіКьність запрКвадження судКвКгК преГеденту та судКвКї практики як КфіГійнКгК джереКа права в наГіКнаКьну правКву систему; б) інші вказують на теК щК судКвий преГедент та су-дКва практика завжди буКи джереКами праваК Кднак не-КфіГійнимиК тКму на сучаснКму етапі рКзвитку наГіКнаКь-нКгК права виникаГ Кише питання щКдК їх закКнКдавчКгК закріпКення; в) такКж Г пКгКядиК які заперечують неКбхідність за-прКвадження судКвКгК преГеденту в наГіКнаКьну правКву систему та КбґрунтКвують свКю пКзиГію низкКю недККі-ківК щК привнесуть відпКвідні зміни110Я ТЯ АЯ ККваКенкК вважаГК щК інтерпретаГійнК-правК-вий преГедент мКжна рКзгКядати як джереКК аграрнКгК права АкраїниЯ АджеК відпКвіднК дК стЯ 46 ККнвенГії прК захист прав та КснКвних свКбКд 1950 рЯК дКя нашКї держа-ви Г КбКв’язкКвими преГеденти ЄврКпейськКгК суду з прав Кюдини щКдК захисту аграрниx прав грКмадян АкраїниЯ А стЯ 17 ЗакКну Акраїни «АрК викКнання рішень та застКсу-вання практики ЄврКпейськКгК суду з прав Кюдини» від 23 КютКгК 2006 рЯ передбаченКК щК суди застКсКвують під час рКзгКяду справ зазначену ККнвенГію та практику Єв-рКпейськКгК суду з прав Кюдини як джереКК праваЯ  
–––––––– 110 БКвсунКвська ІЯ ГЯ АКзвитКк наукКвих пКгКядів на визнання судК-вКгК преГеденту (судКвКї практики) як джереКа права в Акраїні / ІЯ ГЯ БКвсунКвська // ЧасКпис КиївськКгК університету праваЯ – 2012Я – № 1Я – сЯ 57Я 
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НКрми ЗакКну Акраїни «АрК судКустрій і статус суд-дів» від 7 Кипня 2010 рЯ дають підстави дКя вкКючення дК джереК аграрнКгК права такКж судКвКгК преГеденту – рі-шень ВерхКвнКгК суду АкраїниК ухваКених за насКідками рКзгКяду аграрних спКрівЯ ВКднКчас рКз’яснення вищих спеГіаКізКваних судів та ВерхКвнКгК суду Акраїни за ре-зуКьтатами узагаКьнення судКвКї практики з питань за-стКсування аграрнКгК закКнКдавства під час вирішення спКрів відпКвіднКї судКвКї юрисдикГії мають рекКменда-Гійних характерК щК не даГ підстави віднести їх дК джереК аграрнКгК праваЯ ВиснКвки ККнституГійнКгК суду Акраїни (даКі – Кс Акраїни) щКдК КфіГійнКгК тКумачення ККнституГії Акраї-ни та аграрних закКнівК рішення Кс Акраїни щКдК кКнсти-туГійнКсті нКрмативнК-правКвих актів аграрнКгК закКнК-давстваК а такКж рішення судів загаКьнКї юрисдикГії щКдК скасування незакКнних актів аграрнКгК закКнКдавства мКжна рКзгКядати як правКві квазіпреГеденти – Кдне з джереК аграрнКгК права АкраїниЯ  АнаКіз практики діяКьнКсті Кс Акраїни пКказуГК щК за двадГять рКків в Акраїні прийнятК Кише Кдне рішення ще у 2004 рКГі (справа прК визначення мінімаКьнКї Гіни на Гу-кКр)К яке спрямКване на регуКювання саме аграрних віднК-синК щК явнК не дКстатньК дКя забезпечення ефективнКгК аграрнК-правКвКгК регуКювання та гарантування прКдКвК-КьчКї безпеки державиЯ АравКва прирКда нКрмативних ак-тів Кс АкраїниК аграрнК-правКві нКрмиК які пКтребують КфіГійнКгК тКумаченняК не стаКи предметКм кКмпКекснКгК наукКвКгК дКсКідження у теКрії аграрнКгК права111Я 
–––––––– 111 ККваКенкК ТЯ АЯ ДжереКа аграрнКгК права Акраїни: сучасний стан та перспективи / ТЯ АЯ ККваКенкК // Аграрне правК як гаКузь праваК юридична наука і навчаКьна дисГипКіна: матеріаКи ВсеукраїнськКгК кругККгК стККу (25 травня 2012 рЯ): збЯ наукЯ прЯ / за загЯ редЯ прКфЯ ВЯ МЯ ЄрмККенкаК ВЯ ІЯ КуриКаК ВЯ ІЯ семчикаЯ – КЯК 2012Я – сЯ 42 



87 

ВКднКчас під час здійснення судКвКї правКтвКрчКсті та визнання судКвКгК преГеденту джереККм права на сучаснКму етапі державКтвКрення і правКтвКрення в Акраїні сКід уникнути суперечнКстей у системі джереК праваЯ АснКвКю ГьКгК прКГесу Г закріпКення ГьКгК пКККження на рівні правКвКї дКктриниК підвищення рівня правКсвідКмКсті суддівК зміГнення пКваги дК права тКщКЯ ВКднКчас сКід врахКвувати спеГифіку судКвКї практики як джереКа праваК яка Г важКивим чинникКм не Кише правКреаКізаГійнКїК а й правКтвКрчКї діяКьнКсті закКнКдавчих Крганів вКадиЯ   
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 1Я А чКму пККягаГ відмінність між джереККм та фКр-мКю аграрнКгК права? 2Я А чКму пККягають КсКбКивКсті джереК аграрнКгК права Акраїни? 3Я За якими критеріями дКГіКьнК кКасифікувати джереКа аграрнКгК права? 4Я Яка рККь ККкаКьних нКрмативнК-правКвих актів у регуКюванні аграрних віднКсин? 5Я Чи мКже вважатися судКва практика джереККм аграрнКгК права Акраїни?   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 

 1Я АсКбКивКсті та перспективи систематизаГії агра-рнКгК закКнКдавстваЯ 2Я ГармКнізаГія аграрнКгК закКнКдавства із закКнК-давствКм ЄсЯ    
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ТЕМА. СУБ’ЄКТИ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 

Поняття та особливості суб’єктів аграрних право-
відносин 

Класифікація суб’єктів аграрних правовідносин 
Громадяни як суб’єкти аграрних правовідносин 
Поняття і зміст членства та участі в сільськогос-

подарських організаціях 
Правовий статус найманих працівників у сільському 

господарстві 
Загальні засади створення та припинення суб’єктів 

аграрного господарювання. Особливості банкрутства 
сільськогосподарських товаровиробників  

ПОНЗТТЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 З’ясування правКвКгК станКвища суб’Гктів аграрних правКвіднКсинК їхня кКасифікаГія не Г прКстимК прКте ва-жКивим питаннямЯ ДКстатньК Кише вказатиК щК кККгКспне правК фКрмуваККсьК зКкрема за суб’ГктнКю КзнакКюК яка й у сучаснКму аграрнКму праві відіграГ важКиву гаКузеут-вКрюваКьну рККьЯ А теКрії права суб’Гкт правКвіднКсин – Ге правКздат-ний суб’Гкт суспіКьнКгК життяК який Г нКсіГм юридичних прав та КбКв’язківЯ ЮридичнКю передумКвКю набуття уча-сникКм суспіКьнКгК життя статусу суб’Гкта правКвіднКсин Г наявність у ньКгК принаймні правКздатнКстіК а щКдК пе-вних правКвіднКсин – ще й діГздатнКстіЯ  ІнКді вживаГться термін «суб’Гкти аграрнКгК права»Я На думку ВЯ ЮЯ АркевичаК категКрії «суб’Гкт права» і «суб’Гкт правКвіднКсин» співвіднКсяться як ГіКе й часткаЯ Вчений перекКнанийК щК суб’ГктКм правКвіднКсин Г КсКбаК 
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яка вКККдіГ всіма Кзнаками суб’Гкта праваК певними пра-вами й КбКв’язкамиК щК виникають як насКідКк пКяви Гих правКвіднКсинЯ Таких Ксіб прКпКнуГться йменувати «уча-сники правКвіднКсин»Я АКгКджуючись із ученимК вважаГ-мК за неКбхідне нагКККситиК щК будь-який суб’Гкт права мКже бути учасникКмК суб’ГктКм правКвіднКсинЯ  Здатність брати участь у правКвіднКсинах назива-Гться правКсуб’ГктністюК змістКм якКї Г права й КбКв’язкиК передбачені нКрмами матеріаКьнКгК праваЯ АтжеК правК-суб’Гктність Г не насКідкКм реаКізаГії правКвіднКсинК не йКгК резуКьтатКмК а передумКвКюК умКвКю йКгК виник-нення й існуванняЯ АравКсуб’Гктність – Ге мКжКивість суб’Гкта бути учасникКм правКвих віднКсинЯ АравКсуб’Гктність характеризуГться наявністю в свКГму скКаді правКздатнКстіК яка даГ змКгу суб’ГктКві мати права й КбКв’язкиК а такКж діГздатнКстіК тКбтК здат-нКсті свКїми діями самКстійнК набувати прав і ствКрювати дКя себе КбКв’язкиЯ АтжеК кККи йдеться прК правК-суб’ГктністьК неКбхіднК завжди мати на увазіК щК під нею рКзуміГться КднКчасна наявність принаймні двКх еКемен-тів: правКздатнКсті та діГздатнКстіЯ ГаКузеві юридичні науки вирКбиКи пКняття зага-КьнКї та спеГіаКьнКї правКздатнКстіК щК мають важКиве значення дКя фКрмування статусу та станКвища суб’Гкта правКвіднКсинЯ суб’Гкти аграрних правКвіднКсин надіКені загаКь-нКю правКздатністюК щК відпКвідаГ загаКьнКдКзвіКьнКму принГипу – дКзвККенК всеК щК прямК не забКрКненК закК-нКмЯ На практиГі Ге КзначаГК щК суб’Гкт аграрних правК-віднКсин маГ правК займатися будь-якими видами діяКь-нКстіК щК не забКрКнені закКнКмЯ  ВКднКчас дКя суб’Гктів аграрних правКвіднКсин ва-жКиве значення маГ й спеГіаКьна правКздатністьЯ Астання відпКвідаГ спеГіаКьнКдКзвіКьнКму принГипу – дКзвККенК 
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теК щК передбаченК закКнКмЯ АрактичнК дК терміна «спе-ГіаКьна правКздатність» мКжна підібрати синКнімічний термін «КснКвний вид діяКьнКсті»Я ТКбтК спеГіаКьна пра-вКздатність підкресКюГК чим саме переважнК займаГться чи пКвинен займатися суб’Гкт гКспКдарюванняК якими саме видами діяКьнКстіЯ  ВиявКм спеГіаКьнКї правКздатнКсті суб’Гктів аграр-них правКвіднКсин ГК зКкремаК статус сіКьськКгКспКдарсь-кКгК тКварКвирКбникаЯ ВКаснеК Кстанні Г КснКвними суб’Гктами аграрних правКвіднКсинЯ  АКняття «сіКьськКгКспКдарський тКварКвирКбник» вперше у чиннКму закКнКдавстві Акраїни буКК визначенК у стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» від 17 Кипня 1997 рЯ у редакГії змін від 2 КистКпада 2000 рЯ та від 29 червня 2004 рЯ (нині Ге пКняття Г нечинним)Я  НатКмість нині запрКпКнКванК дКя ГіКей ГьКгК закК-ну викКристКвувати пКняття «вирКбники сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії»К яке передбачене ЗакКнКм Акраїни від 23 вересня 2008 рКку «АрК сіКьськКгКспКдарський пере-пис»: вирКбники сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії – юриди-чні КсКби всіх КрганізаГійнК-правКвих фКрм гКспКдарю-вання та їх відКкремКені підрКздіКиК фізичні КсКби (фізичні КсКби-підприГмГіК дКмКгКспКдарства)К які займаються сіКь-ськКгКспКдарськКю діяКьністюК  передбаченКю кКасифіка-ГіГю видів екКнКмічнКї діяКьнКстіК мають у вКККдінніК кК-ристуванні абК рКзпКрядженні земКі сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення чи сіКьськКгКспКдарських тваринЯ  АтжеК серед вирКбників сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії вказанК і юридичнихК і фізичних КсібК як тКварКвирК-бниківК так і дКмКгКспКдарстваЯ леК зКкремаК свідчить і прК зміщення акГентів рКзвитку аграрнКгК підприГмниГтваЯ ДКмКгКспКдарства без сумніву відіграють важКиву рККь у вирКбниГтві сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ АрКте їх рККь і значення в ринкКвКму гКспКдарстві та в умКвах інте-граГії Акраїни в Єс пКвинна бути дещК перегКянутаЯ  
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Проблема. Визнання дКмКгКспКдарств вирКбниками сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК а КтжеК і суб’Гктами аг-рарних правКвіднКсинК Г спірним питаннямК зважаючи на саме визначення йКгК пКняття у ЗакКніЯ ДКмКгКспКдарст-вК – сукупність КсібК які спіКьнК прКживають в КднКму житККвКму приміщенні абК йКгК частиніК забезпечують себе всім неКбхідним дКя життГдіяКьнКстіК ведуть спіКьне гКспКдарствКК пКвністю абК часткКвК Кб’Гднують та ви-трачають кКштиЯ лі КсКби мКжуть перебувати в рКдинних стКсунках абК стКсунках свКяГтваК не перебувати у будь-яких із Гих стКсунківК абК перебувати і в тихК і в інших стК-сункахЯ ДКмКгКспКдарствК мКже скКадатися з КдніГї КсКбиЯ  сіКьськКгКспКдарська прКдукГія вирКщуватиметься на присадибній діКянГіЯ А згіднК із стЯ 40 ЗемеКьнКгК кК-дексу АкраїниК такі земеКьні діКянки мають ГіКьКве викК-ристання – дКя будівниГтва та КбсКугКвування жиККгК будинку та гКспКдарських будівеКьК а не вирКщування сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  ТакКж не кКжне дКмКгКспКдарствК буде вести КсК-бисте сеКянське гКспКдарствКК хКча і тут Г певні прКбКеми з КтКтКжненням Гих двКх пКнятьЯ АчевиднК дКмКгКспК-дарствК – Ге категКрія радше екКнКмічнаК аніж юридичнаЯ ХКча навіть екКнКмістиК дКсКіджуючи аграрні дКмКгКспК-дарстваК визнають дКмКгКспКдарства вКасниками вирКб-ничих ресурсівК певних життГвих засКбів і ГіннКстейК прК-те вКднКчас заперечують веКичезне значення дКмКгКспК-дарств дКя рКзвитку екКнКмікиК аргументуючи свій пКг-Кяд тимК щК «… у рКзвиненій екКнКміГі ресурси викКрис-тКвуються пКза межами дКмКгКспКдарствЯ Іншими сККва-миК чим біКьше рКзвинений суспіКьний пКдіК праГіК спеГі-аКізаГіяК кККпераГія вирКбниГтваК тим менша пКтреба дКмКгКспКдарств здійснювати вирКбничі прКГеси…»Я АКняття сіКьськКгКспКдарськКгК тКварКвирКбника міститься нині у АКдаткКвКму кКдексі АкраїниЯ ЗгіднК із 
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пЯ 14Я1Я235 ГьКгК кКдексу сіКьськКгКспКдарський тКварК-вирКбник дКя ГіКей гКави 2 рКздіКу XIV ГьКгК ККдексу – юридична КсКба незаКежнК від КрганізаГійнК-правКвКї фКрмиК яка займаГться вирКбниГтвКм сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії та/абК рКзведеннямК вирКщуванням та виККвКм риби у внутрішніх вКдКймах (КзерахК ставках та вКдКсхКвищах) та її перерКбкКю на вКасних чи КрендКва-них пКтужнКстяхК зКкрема вКаснКвирКбКенКї сирКвини на даваКьниГьких умКвахК та здійснюГ КпераГії з її пКстачан-няЯ На жаКьК у ГьКму випадку пКняття сіКьськКгКспКдарсь-кКгК тКварКвирКбника невиправданК звужуГтьсяК Кбме-жившись Кише юридичними КсКбамиЯ ДКя з’ясування рКдКвКгК суб’Гкта аграрних правК-віднКсин дКГіКьнК рКзгКянути й інші нКрмативнК-правКві акти АкраїниЯ ЗКкремаК ЗакКн Акраїни «АрК віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкру-тКм» у редакГії ЗакКну від 22 грудня 2011 рЯ дКя ГіКей ГьКгК ЗакКну під сіКьськКгКспКдарськими підприГмства-ми рКзуміються юридичні КсКбиК КснКвним видКм діяКь-нКсті яких Г вирКщування (вирКбниГтвКК вирКбниГтвК та перерКбка) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК виручка від реаКізаГії вирКщенКї (вирКбКенКїК вирКбКенКї та перерКб-КенКї) ними сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії станКвить не менше 50 відсКтків загаКьнКї суми виручки (стЯ 86)Я АтжеК КснКвними суб’Гктами аграрних правКвіднКсин Г сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбникиЯ А юридичній Кі-тературі щКдК їх правКсуб’ГктнКсті нагКККшуГтьсяК щК суб’Гкти тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва вКККдіють загаКьнКю правКсуб’Гктністю як суб’Гкти гКспК-дарюванняК спеГіаКьнКю – як суб’Гкти аграрнКгК права та КсКбКивКю (інституГійнКю) – як суб’Гкти права на ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ На КснКві анаКізу чиннКгК закКнКдавства сЯ ІЯ Марче-нкК визначиКа загаКьні вимКги дК суб’Гктів тКварнКгК сіКь-



93 

ськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва в сфері рКсКинниГтва та тваринниГтва: державна реГстраГія юридичнКї КсКби абК фізичнКї КсКби підприГмГя; закріпКення в статуті юридич-нКї КсКби пКККження прК теК щК КснКвним видКм діяКьнКсті Г тКварне сіКьськКгКспКдарське вирКбниГтвК; набуття сіКьськКгКспКдарським тКварКвирКбникКм земеКьнКї діКя-нки на праві вКаснКсті абК кКристуванняЯ ЗаКежнК від спеГіаКізаГії сіКьськКгКспКдарських тК-варКвирКбників у закКнКдавстві встанКвКюються спеГіа-Кьні вимКги дК суб’Гктів права на ведення тКварнКгК сіКь-ськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ ЗКкремаК у сфері насін-ниГтва та рКзсадниГтва передбачаГться: 1) атестаГія вирКбничих пКтужнКстей суб’ГктаК за насКідками якКї видаГться спеГіаКьний дКзвіК – паспКрт на вирКбниГтвК та реаКізаГію насіння і садивнКгК матеріа-Ку відпКвідних категКрій; 2) державна реГстраГія вирКбників насіння та сади-внКгК матеріаКу; 3) реГстраГія у відпКвідних державних інспекГіях з карантину рКсКин; 4) Ктримання тКргКвКгК патенту; у разі КптКвКї тКр-гівКі насінням; 5) набуття статусу суб’Гкта підприГмниГькКї діяКьнКсті; 6) Ктримання КіГензіїЯ ВартК нагКККситиК щК правКсуб’Гктність суб’Гктів аграрних правКвіднКсин маГ переважнК кКмпКексний ха-рактерЯ ле КзначаГК щК вКни мКжуть бути учасниками різ-нКманітнКгК кККа суспіКьних віднКсинК зКкремаК земеКь-них майнКвихК трудКвихК КрганізаГійнК-управКінських тКщКЯ КККК та характер Гих правКвіднКсин Г багатКвимір-нимиК мають індивідуаКьну визначеність дКя кКжнКгК КкремКгК суб’Гкта гКспКдарюванняК КбумКвКену не Кише їхньКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКюК аКе і спеГіаКіза-ГіГюК іншим КсКбКивКстямиЯ В структурі ГіГї правК-
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суб’ГктнКсті дКя сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників без сумніву визначаКьне місГе наКежить земеКьній правК-суб’ГктнКстіК адже набуття прав на земеКьну діКянку сіКь-ськКгКспКдарськКгК призначення зазначеними суб’Гктами відіграГ рККь правКвстанКвКюваКьнКгК фактуК з яким пКв’язана їхня вирКбничК-гКспКдарська діяКьністьЯ  АтжеК суб’Гкти аграрних правКвіднКсин – Ге грКма-дяниК насамперед підприГмГіК та юридичні КсКбиК надіКені загаКьнКюК а такКж спеГіаКьнКю правКздатністю (правК-суб’Гктністю)К щК виявКяГтьсяК зКкремаК у статусі вирКб-ника сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК яка маГ кКмпКекс-ний характер і передбачаГ мКжКивість їхньКї участі в зе-меКьнихК майнКвихК трудКвихК КрганізаГійнК-управКінсь-ких тКщК правКвіднКсинахК які виникають у сфері сіКьсь-кКгК гКспКдарстваЯ    
КЛАСИФІКАЦІЗ СУБ’ЄКТІВ 
АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН  суб’Гкти аграрних правКвіднКсин мКжна кКасифіку-вати за різними критеріямиЯ ЗКкремаК за КсКбКивКстями правКздатнКсті та викКнуваними функГіями суб’Гкти аг-рарних правКвіднКсин пКдіКяються на:  – суб’Гктів вКадних пКвнКважень у сфері сіКьськКгК гКспКдарства (наприкКадК МіністерствК аграрнКї пККітики та прКдКвККьства АкраїниК яке Г гКККвним КрганКм у сис-темі ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади з питань фК-рмування та забезпечення реаКізаГії: державнКї аграрнКї пККітикиК пККітики у сфері сіКьськКгК гКспКдарства та з питань прКдКвККьчКї безпеки держави; державнКї пККіти-ки в гаКузях рибнКгК гКспКдарства та рибнКї прКмисККвК-стіК КхКрКниК викКристання та відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКьства та безпеки мКрепКавс-
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тва суден фККту рибнКгК гКспКдарстваК ветеринарнКї ме-диГиниК безпечнКсті харчКвих прКдуктівК у сферах каран-тину та захисту рКсКинК КхКрКни прав на сКрти рКсКинК земеКьних віднКсин та тКпКграфК-геКдезичнКї і картКгра-фічнКї діяКьнКстіК КісКвКгК та мисКивськКгК гКспКдарстваК нагКяду (кКнтрККю) в агрКпрКмисККвКму кКмпКексі); – вКасне сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківК які Кб’Гднують різні КрганізаГійнК-правКві фКрми гКспК-дарювання та грКмадян – підприГмГів у сфері сіКьськКгК-спКдарськКгК вирКбниГтва); – суб’Гктів гКспКдарюванняК які КбсКугКвують сіКь-ськКгКспКдарських тКварКвирКбниківК сіКьськКгКспКдар-ське вирКбниГтвК загаККм (переважнК Ге сіКьськКгКспК-дарські КбсКугКвуючі кККперативи різних видівК які ствК-рюються і діють згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію»Я самКстійну нішу в сфері сіКьськКгКспКдарськКгК ви-рКбниГтва займають КсКбисті сеКянські гКспКдарстваК які нині мають самКстійний характер іК пК-сутіК Г дрібними тКварКвирКбниками сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ДКя ГіКей статистики сіКьськКгКспКдарських підп-риГмств підприГмства пКдіКені за рКзмірКм на дві групи: веКикі й середні сіКьськКгКспКдарські підприГмства та маКі сіКьськКгКспКдарські підприГмстваЯ ВеКикимК середнім сіКьськКгКспКдарським підпри-ГмствКм Г підприГмствКК рКзмір якКгК дКрівнюГК абК пере-вищуГ пКрКгКві значення хКча б за Кдним із таких статис-тичних критеріїв:  – пККща сіКьськКгКспКдарських угідь – 200 гектарів; – чисеКьність свиней – 50 гККів; – чисеКьність КвеГь абК кіз – 50 гККів; – чисеКьність птиГі – 500 гККів; – кіКькість праГюючих у сіКьськКму гКспКдарстві – 20 Ксіб; 
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– Кбсяг дКхКду (виручки) від реаКізаГії прКдукГіїК рКбітК пКсКуг сіКьськКгК гКспКдарства – 150 тисЯ грнЯ АтжеК підприГмствКК рКзмір якКгК менше зазначених пКрКгКвих веКичинК Г маКим сіКьськКгКспКдарським підп-риГмствКмЯ скКадність сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК заКежність йКгК від прирКднК-кКіматичних умКвК неКбхід-ність значних капітаККвкКаденьК неКбхідність КбрКбітку значних земеКьних пККщ і тЯ інЯ Кб’ГктивнК зумКвКюють неКбхідність Кб’Гднання зусиКь багатьКх суб’ГктівЯ ТКму в КрганізаГійній структурі сіКьськКгК гКспКдарства перева-жають суб’Гкти гКспКдарювання зі статусКм юридичнКї КсКбиЯ АеКрганізаГія кККективних сіКьськКгКспКдарських підприГмств у інші «приватні фКрмування» ринкКвКгК типу – тКвариства з КбмеженКю відпКвідаКьністюК акГіК-нерні тКваристваК сіКьськКгКспКдарські вирКбничі кККпе-ративи тКщК під час прКведення в Акраїні аграрнКї рефК-рми такКж зумКвиКи значне пКширення у сіКьськКму гКс-пКдарстві Акраїни юридичних Ксіб різних КрганізаГійнК-правКвих фКрмЯ АтжеК кКасифікаГію суб’Гктів аграрних правКвіднКсин зі статусКм юридичнКї КсКби дКГіКьнК прКвКдити за тими критеріямиК які передбачені дКя юри-дичних КсібЯ ливіКьний кКдекс Акраїни прКпКнуГ такі критерії кКасифікаГії юридичних Ксіб: – За пКрядкКм ствКрення (стЯ 81 лК Акраїни): – юридичні КсКби пубКічнКгК права (ствКрюються рК-зпКрядчим актКм Арезидента АкраїниК Кргану державнКї вКадиК Кргану вКади АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим абК Крга-ну місГевКгК самКврядування)К наприкКадК Аграрний фКнд; – юридичні КсКби приватнКгК права (ствКрюГться на підставі устанКвчих дКкументів відпКвіднК дК статті 87 ливіКьнКгК кКдексу Акраїни)Я – ЗаКежнК від КрганізаГійнК-правКвКї фКрми (стЯ 83 лК Акраїни): – тКвариства; 
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– устанКви; – інші фКрмиК встанКвКені закКнКмЯ Відмінність тКвариств та устанКв як КрганізаГійнК-правКвих фКрм юридичних Ксіб пККягаГ у тКмуК щК учас-ники тКвариства беруть участь у йКгК діяКьнКстіК тКді як заснКвник чи заснКвники устанКви не беруть участь в управКінні неюЯ  ТКвариства пКдіКяються на підприГмниГькі та непі-дприГмниГькіЯ ВКднКчас в КснКву їхньКгК рКзмежування пКкКаденК два критерії: наявність мети Ктримання при-бутку та наступний рКзпКдіК ГьКгК прибутку між учасни-ками тКваристваЯ За наявнКсті Гих двКх критеріїв тКвари-ствК визнаГться підприГмниГькимЯ АідприГмниГькими тКвариствами визнаються гКспКдарські тКвариства та вирКбничі кККперативи (стЯ 84 лК Акраїни)Я НепідприГмниГькими тКвариствами Г тКваристваК які не мають на меті Кдержання прибутку дКя йКгК насту-пнКгК рКзпКдіКу між учасниками (стЯ 85 лК Акраїни)Я Не-підприГмниГькі тКвариства діють переважнК як Кб’Гднан-ня грКмадян тКщКЯ Астанні мКжуть бути у фКрмі пККітич-нКї партії абК грКмадськКї КрганізаГіїК наприкКадК АсКГіа-Гія фермерів та приватних земКевКасників та інЯ серед інших КрганізаГійнК-правКвих фКрм юридич-них Ксіб закКнКдавеГь маГ на увазі підприГмстваК які ствК-рюються і діють відпКвіднК дК нКрм ГКспКдарськКгК кКде-ксу АкраїниЯ На відміну від ливіКьнКгК кКдексу АкраїниК у якКму підприГмствК рКзгКядаГться як Гдиний майнКвий кКмпКексК щК викКристКвуГться дКя здійснення підприГ-мниГькКї діяКьнКсті (стЯ 191)К ГКспКдарський кКдекс Акраї-ни закріпКюГ за підприГмствКм статус самКстійнКгК суб’Гкта гКспКдарювання та рКзгКядаГ йКгК як юридичну КсКбуЯ ЗгіднК із стЯ 63 ГКК підприГмства заКежнК від фКрм вКаснКстіК передбачених закКнКмК мКжуть бути таких ви-дів: приватне підприГмствКК щК діГ на КснКві приватнКї 
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вКаснКсті грКмадян чи суб’Гкта гКспКдарювання (юриди-чнКї КсКби); підприГмствКК щК діГ на КснКві кККективнКї вКаснКсті (підприГмствК кККективнКї вКаснКсті); кКмуна-Кьне підприГмствКК щК діГ на КснКві кКмунаКьнКї вКаснКс-ті теритКріаКьнКї грКмади; державне підприГмствКК щК діГ на КснКві державнКї вКаснКсті; підприГмствКК заснКване на змішаній фКрмі вКаснКсті (на базі Кб’Гднання майна різ-них фКрм вКаснКсті)Я В Акраїні мКжуть діяти такКж інші види підприГмствК передбачених закКнКмЯ ЗаКежнК від спКсКбу утвКрення (заснування) та фК-рмування статутнКгК фКнду в Акраїні діють підприГмства унітарні та кКрпКративні (стЯ 63 ГК)Я Аерші ствКрюються Кдним заснКвникКмК який видіКяГ неКбхідне дКя тКгК майнКК фКрмуГ відпКвіднК дК закКну статутний фКндК не-пКдіКений на частки (паї)К затверджуГ статутК рКзпКдіКяГ дКхКдиК безпКсередньК абК через керівникаК який ним призначаГтьсяК керуГ підприГмствКм і фКрмуГ йКгК трудК-вий кККектив на засадах трудКвКгК наймуК вирішуГ питан-ня реКрганізаГії та КіквідаГії підприГмстваЯ Анітарними Г підприГмства державніК кКмунаКьніК підприГмстваК заснК-вані на вКаснКсті Кб’Гднання грКмадянК реКігійні Крганіза-Гії абК на приватній вКаснКсті заснКвникаЯ ККрпКративне підприГмствК утвКрюГтьсяК як прави-ККК двКма абК біКьше заснКвниками за їх спіКьним рішен-ням (дКгКвКрКм)К діГ на КснКві Кб’Гднання майна та/абК підприГмниГькКї чи трудКвКї діяКьнКсті заснКвників (уча-сників)К їх спіКьнКгК управКіння справамиК на КснКві кКрпК-ративних правК зКкрема через КрганиК щК ними ствКрюють-сяК участі заснКвників (учасників) у рКзпКдіКі дКхКдів та ризиків підприГмстваЯ ККрпКративними Г кККперативні підприГмстваК підприГмстваК щК ствКрюються у фКрмі гКс-пКдарських тКвариствК а такКж інші підприГмстваК зКкремаК заснКвані на приватній вКаснКсті двКх абК біКьше КсібЯ ВКднКчас дещК спірним Г пКширення статусу підп-риГмства на гКспКдарські тКваристваК вирКбничі кККпера-
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тиви і тЯ дЯ Не застКсКвуючи анаКіз відпКвідних пКККжень ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниК зауважимКК щК термін «підприГмствК» дКГіКьнК вживати Кише щКдК державних та кКмунаКьних підприГмствК які Г юридичними КсКбами-суб’Гктами праваЯ НаприкКадК таку правКмірну пКзиГію займаГ ливіКьний кКдекс АКсійськКї ФедераГіїК де статус суб’Гкта права – юридичнКї КсКби закріпКенК Кише щКдК державних та муніГипаКьних унітарних підприГмств (*4 гКави 4 лК АКсійськКї ФедераГії)Я  ГКспКдарським кКдексКм Акраїни станКвище держа-вних та кКмунаКьних унітарних підприГмств закріпКенК у гКаві 8Я Незважаючи на теК щК реаКізаГія аграрнКї рефКрми в Акраїні зумКвиКа суттГве зменшення чисеКьнКсті сіКьсь-кКгКспКдарських підприГмств державнКгК сектКра екКнК-мікиК Кстаннім наКежить важКива рККь у вирішенні прК-дКвККьчКї прКбКеми в країніЯ НЯ АЯ Багай перекКнанаК щК державні сіКьськКгКспКдарські підприГмства пКвинні на-даКі існуватиЯ ДКя ефективнКгК їх функГіКнування важКи-вим завданням Г ствКрення наКежнКї закКнКдавчКї базиК яка би врахКвуваКа КсКбКивКсті таких суб’Гктів гКспКда-рюванняК зумКвКені і відпКвіднКю фКрмКю вКаснКстіК і спеГифікКю КснКвнКгК виду діяКьнКсті сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтваЯ Асі підприГмства аграрнКгК сектКра екКнКмікиК за-снКвані на державній фКрмі вКаснКстіК функГіКнують як державні кКмерГійні підприГмстваЯ ГКспКдарський кКдекс Акраїни визнаГ державне кКмерГійне підприГмствК суб’ГктКм підприГмниГькКї діяКьнКстіК яке діГ на КснКві статуту абК мКдеКьнКгК статуту і несе відпКвідаКьність за насКідки свКГї діяКьнКсті усім наКежним йКму на праві гКспКдарськКгК відання майнКм згіднК з Гим ККдексКм та іншими закКнамиК прийнятими відпКвіднК дК ГьКгК ККде-ксу (стЯ 74)Я  
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ГКспКдарський кКдекс Акраїни не врахКвуГ КсКбКи-вКстей державних кКмерГійних підприГмствК які функГіК-нують у сіКьськКму гКспКдарствіЯ АКе такі КсКбКивКсті рКзгКядаються у юридичній КітературіЯ НЯ АЯ Багай на Кс-нКві закКнКдавчих визначень та з урахуванням змісту нК-рмативних актів ГивіКьнКгКК гКспКдарськКгКК аграрнКгК та інших гаКузей закКнКдавства виКкремиКа КснКвні юриди-чні Кзнаки державнКгК кКмерГійнКгК сіКьськКгКспКдарсь-кКгК підприГмстваЯ Такі КзнакиК на її думкуК умКвнК мКжна пКдіКити на дві групи: 1) загаКьні КзнакиК щК характеризують державне кК-мерГійне сіКьськКгКспКдарське підприГмствК як суб’Гкта гКспКдарювання: – наявність статусу юридичнКї КсКби (а відтак і такі КзнакиК як: КрганізаГійна ГдністьК наявність відКкремКе-нКгК майнаК здатність нести майнКву відпКвідаКьність за свКїми зКбКв’язаннямиК здатність виступати від вКаснКгК імені у гКспКдарських правКвіднКсинах тКщК); – наявність гКспКдарськКї правКздатнКсті та діГздатнКсті; 2) спеГіаКьні КзнакиК зумКвКені: а) КсКбКивКстями виду підприГмства: – утвКрення в рКзпКрядчКму пКрядку кКмпетентним КрганКм державнКї вКади; – майнКва КснКва гКспКдарювання – майнКК щК Г державнКю вКасністю та закріпКене за підприГмствКм на праві гКспКдарськКгК відання; – здійснення внутрішньКгКспКдарськКгК управКіння керівникКм підприГмстваК щК призначаГться КрганКмК дК сфери управКіння якКгК вхКдить підприГмствК; – здійснення гКспКдарськКї діяКьнКсті з метКю Кде-ржання прибутку та задКвККення суспіКьних пКтреб; б) КсКбКивКстями сфери діяКьнКсті: – КснКвний вид діяКьнКсті – вирКбнича сіКьськКгКспК-дарська та пКв’язана з нею інша діяКьність (вирКбниГтвКК перерКбка та реаКізаГія сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії); 
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– викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК при-значення та інших прирКдних ресурсів як КснКвнКгК засК-бу вирКбниГтваЯ Нині в Акраїні не існуГ сіКьськКгКспКдарських ка-зенних підприГмствК хКча теКретичнК мКжКивість їх ствК-рення не викКючаГтьсяЯ  Державні унітарні підприГмства в аграрнКму сектКрі екКнКміки пКвинні зайняти нішуК яка пКв’язана із капіта-ККмісткими технКККгіями в сфері еКітнКгК насінниГтваК пКеміннКгК тваринниГтваК виведення нКвих сКртів сіКьсь-кКгКспКдарських рКсКин та пКрід сіКьськКгКспКдарських тваринК прКведенням наукКвих дКсКіджень у гаКузі вете-ринарії тКщКЯ ТКбтК завдання державних та кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підприГмств пККягаГ у викКнанніК здійсненні тих рКбітК пКсКуг тКщК у сфері сіКьськКгКспК-дарськКгК вирКбниГтва та пКв’язаних із ним гаКузейК які пКвинні забезпечувати пКступаКьний рКзвитКк сіКьськКгК гКспКдарстваК Ккремих йКгК гаКузей на КснКві висКкКпрК-дуктивних технКККгійК метКдів їх впрКвадження та інЯ Крім тКгКК державні та кКмунаКьні унітарні сіКьськКгКс-пКдарські підприГмства пКвинні здійснювати вирКбниГт-вКК перерКбкуК реаКізаГію спеГіаКізКванКї сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїК наприкКадК вирКщування макуК кКнК-пеКь чи інших сіКьськКгКспКдарських куКьтурК вирКщу-вання яких без спеГіаКьних дКзвККів забКрКняГться закК-нКдавствКм АкраїниЯ АтжеК нині сіКьськКгКспКдарські державні кКмерГій-ні підприГмства мКжуть ствКрюватися і діяти на підставі нКрм ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниЯ Аднак спеГифіка їхньКї діяКьнКсті зумКвКюГ неКбхідність прийняття спеГіа-Кьних нКрмативнК-правКвих актів у фКрмі закКнівК яки-ми б визначаКись КсКбКивКсті їхньКгК правКвКгК станК-вищаЯ АджеК наприкКадК у стЯ 25 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраї-ни визначенК КсКбКивКсті приватизаГії земеКь державних 
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та кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підприГмствК устанКв та КрганізаГійЯ  ВКднКчасК як зазначаГ НЯ МЯ МіщенкКК впКив фКрми вКаснКсті немаГ визначаКьнКгК впКиву на сіКьськКгКспК-дарське вирКбниГтвКЯ ТКму державні підприГмства не Г характерні рКзвиненим ринкКвим екКнКмікамЯ серед інших КрганізаГійнК-правКвих фКрм юридич-них КсібК які не згадуються в ливіКьнКму кКдексі АкраїниК аКе мКжуть функГіКнувати в аграрній сферіК мКжна виКк-ремити так звані Кб’Гднання підприГмствК станКвище яких визначенК стЯ 70 та гКавКю 12 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниЯ АідприГмства мають правК на дКбрКвіКьних за-садах Кб’Гднувати свКю гКспКдарську діяКьність (вирКб-ничуК кКмерГійну та інші види діяКьнКсті) на умКвах і в пКрядкуК встанКвКених Гим ККдексКм та іншими закКна-миЯ За рішенням Кабінету Міністрів Акраїни абК КрганівК дК пКвнКважень яких наКежить управКіння державними абК кКмунаКьними підприГмствамиК мКжуть утвКрювати-ся Кб’Гднання підприГмств на умКвах і в пКрядкуК встанК-вКених Гим ККдексКм та іншими закКнамиЯ  Аб’Гднанням підприГмств визнаГться гКспКдарська КрганізаГіяК ствКрена у скКаді двКх абК біКьше підпри-Гмств із метКю кККрдинаГії їх вирКбничКїК наукКвКї та ін-шКї діяКьнКсті дКя вирішення спіКьних екКнКмічних та сКГіаКьних завданьЯ Аб’Гднання підприГмств Г юридич-нКю КсКбКюЯ ЗаКежнК від пКрядку заснування Кб’Гднання підприГмств мКжуть утвКрюватися як гКспКдарські Кб’Гднання абК як державні чи кКмунаКьні гКспКдарські Кб’Гднання (стЯ 119 ГК)Я ЗгіднК із стЯ 120 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниК гК-спКдарські Кб’Гднання утвКрюються як асКГіаГіїК кКрпК-раГіїК кКнсКрГіумиК кКнГерниК інші Кб’Гднання підпри-ГмствК передбачені закКнКмЯ  В аграрній сфері важКиве значення мають Кб’Гднан-няК ствКрені сіКьськКгКспКдарськими кККперативамиЯ 
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АравКве станКвище Гих Кб’Гднань регКаментуГться ЗакК-нКм Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» від 17 Кипня 1997 рЯ у редакГії ЗакКну Акраїни від 20 КистК-пада 2012 рЯ та устанКвчими дКкументами Гих Кб’ГднаньЯ На жаКьК ЗакКн у чинній редакГії недККГінив значення кККперативних Кб’ГднаньК Кбмежившись Кише вказівкКю прК теК щК кККперативні Кб’Гднання сіКьськКгКспКдарсь-ких КбсКугКвуючих кККперативів Г неприбуткКвими і прК-вадять свКю діяКьність на тих самих засадахК щК й сіКьсь-кКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативи (стЯ 10)Я АтжеК не передбачивши мКжКивКсті ствКрення таких Кб’Гднань дКя сіКьськКгКспКдарських вирКбничих кККперативівЯ лим закКнКдавеГь знівеКював кКасичну пірамідаКьну пК-будКву системи кККпераГіїК характерну дКя зарубіжних країнЯ НаприкКадК в Німеччині у 70-х рКках XIX стККіття кККперативи Кб’ГднуваКися в спіКкиЯ Аб’ГктивнКю неКб-хідністю ГьКму сКугуваКК теК щК тКді управКіння справами кККперативів частК буКК в руках чКенівК які не маКи в свК-Гму рКзпКрядженні дКстатніх знань у гаКузі праваК пКдат-ків і екКнКміки підприГмствЯ З КгКяду на ГеК виникКа не-Кбхідність у кКнсуКьтуванні й КпіГі мКККдих кККперативівК а такКж аудитКрськКї перевіркиК яка спКчатку прКвКдиКа-ся на дКбрКвіКьній КснКвіЯ З часКм утвКриКися спіКки на регіКнаКьнКму рівніК в які кККперативи вступаКи спКчатку дКбрКвіКьнК і такКж дКбрКвіКьнК пКгКджуваКися на ауди-тКрські перевіркиЯ З 1934 рЯ кКжен кККператив у Німеччині на підставі закКну зКбКв’язаний бути чКенКм будь-якКї аудитКрськКї спіКкиЯ  Крім тКгКК кККперативні Кб’Гднання в Німеччині представКяють інтереси кККперативів-чКенів перед закК-нКдавГем і державними устанКвамиЯ ВКни такКж беруть участь у практичнКму КфКрмКенні закКнних рКзпКря-джень і їх втіКенні на практиГіЯ  ДедаКі біКьше значення надаГться навчанню та під-вищенню кваКіфікаГії співрКбітників кККперативівЯ ТКму 
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кККперативні Кб’Гднання мають Ксвітні устанКви та за-кКади тКщКЯ  Незважаючи на дКвККі ширКкий переКік Крганіза-ГійнК-правКвих фКрм гКспКдарювання у ливіКьнКму та ГКспКдарськКму кКдексах АкраїниК в аграрній сфері екК-нКміки Акраїни переважають такі типКві дКя КрганізаГій-нКї структури сіКьськКгК гКспКдарства біКьшКсті ГивіКі-зКваних країн суб’Гкти гКспКдарюванняК як фермерські гКспКдарства та сіКьськКгКспКдарські кККперативиЯ ДіяКьність фермерських гКспКдарств визначаГться спеГіаКьним ЗакКнКм Акраїни «АрК фермерське гКспКдар-ствК» від 19 червня 2003 рЯ ЗгіднК із Гим ЗакКнКмК фер-мерське гКспКдарствК – Ге фКрма підприГмниГькКї діяКь-нКсті грКмадян із ствКренням юридичнКї КсКбиК які вияви-Ки бажання вирКбКяти тКварну сіКьськКгКспКдарську прК-дукГіюК займатися її перерКбкКю та реаКізаГіГю з метКю Ктримання прибутку на земеКьних діКянкахК наданих їм дКя ведення фермерськКгК гКспКдарстваК відпКвіднК дК закКнуЯ КваКіфікаГійнКю КзнакКю фермерськКгК гКспК-дарства Г йКгК сімейнК-рКдинний скКадЯ  сіКьськКгКспКдарські кККперативиК діяКьність яких регКаментуГться спеГіаКьним ЗакКнКм Акраїни «АрК сіКь-ськКгКспКдарську кККпераГію»К бувають двКх типів – сіКь-ськКгКспКдарські вирКбничі кККперативи та сіКьськКгКс-пКдарські КбсКугКвуючі кККперативи  самКстійну нішу в системі суб’Гктів аграрних правК-віднКсин займають КсКбисті сеКянські гКспКдарстваЯ Як зазначаГ прКфесКр НЯ ІЯ ТитКваК КсКбисті сеКянські гКспК-дарства – нКві та КсКбКиві суб’Гкти земеКьних та аграрних віднКсин в АкраїніЯ ЗемеКьний кКдекс Акраїни 2001 рЯ упе-рше передбачив існування такКгК суб’Гкта земеКьних від-нКсинК як КсКбисте сеКянське гКспКдарствК (стЯ 33 ЗК)Я спеГіаКьний ЗакКн Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКс-пКдарствК» буКК прийнятК 15 травня 2003 рЯ АсКбисті се-



105 

Кянські гКспКдарства – Ге гКспКдарська діяКьність без ствКрення юридичнКї КсКби фізичнКю КсКбКю індивідуа-КьнК абК КсКбамиК які перебувають у сімейних чи рКдин-них віднКсинах і спіКьнК живуть із метКю задКвККення КсКбистих пКтреб шКяхКм вирКбниГтваК перерКбКення та спКживання сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК реаКізаГії її надКишків та надання пКсКуг з викКристання майна КсК-бистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК зКкрема й у сфері сіКь-ськКгК зеКенКгК туризмуЯ   
ГРОМАДЗНИ ЗК СУБ’ЄКТИ 
АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 ЗгіднК із АснКвними напрямами земеКьнКї рефКрми в Акраїні на 2001–2005 рКкиК схваКені АказКм Арезидента Акраїни від 30 травня 2001 рЯК в Акраїні станКм на 2001 рЯ здійсненК паювання 26К4 мКнЯ га земеКьК переданих у кК-Кективну вКасність 11419 підприГмствамЯ АравК на земе-Кьну частку (пай) набуКи 6К5 мКнЯ грКмадянЯ середній рК-змір земеКьнКї частки (паю) станКвить 4К1 гаЯ АКзпКчаККся масКве відведення вКасникам земеКьних частКк (паїв) земеКьних діКянКк у натурі та видача державних актів на правК приватнКї вКаснКсті на земКюЯ АриватизуваКи свКї земеКьні діКянки на пККщі 3256 тисЯ га 11 мКнЯ грКмадянЯ стрімкКгК рКзвитку набуКК викКристання земеКь дКя ве-дення КсКбистих підсКбних гКспКдарствК садівниГтва і гКрКдниГтваЯ АтжеК серед суб’Гктів аграрних правКвіднК-син Г дКвККі чисеКьна група суб’Гктів – грКмадян АкраїниК які самКстійнК гКспКдарюють на земеКьних діКянкахК щК наКежать їм на праві вКаснКстіЯ Ах мКжна кКасифікувати як грКмадян-підприГмГівК які прКвадять свКю діяКьність згі-днК із вимКгами ГКспКдарськКгК кКдексу Акраїни та іншК-гК закКнКдавства; та грКмадянК які фактичнК здійснюють 
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підсКбне вирКбниГтвК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК наприкКадК на земеКьних діКянкахК наданих дКя гКрКдни-Гтва абК ж грКмадянК кКтрі займаються певними сіКьськК-гКспКдарськими прКмисКамиК наприкКадК бджіКьниГтвКмК яке мКже прКвадитисяК зКкремаК на земеКьних діКянкахК наданих дКя садівниГтваК у пКрядкуК визначенКму ЗакК-нКм Акраїни «АрК бджіКьниГтвК» від 22 КютКгК 2000 рЯ АрКте закріпКення статусу грКмадян АкраїниК зКк-рема як сеКянК не мКжна вважати пКвним та завершенимЯ Аід час фКрмування ГьКгК статусу неКбхіднК зважати на теК щК у сіКьській місГевКсті прКживаГ третина загаКьнКї кіКькКсті насеКенняЯ А гаКузі зайнятК 4 мКнЯ Ксіб із чисКа сіКьськКгК насеКенняЯ  НайгКстрішими прКбКемами на сеКі Г відсутність мКтиваГії дК праГіК бідністьК трудКва міграГіяК безрКбіттяК занепад сКГіаКьнКї інфраструктуриК пКгКибКення демК-графічнКї кризи та відмирання сіКЯ середньКрічна зарКбітна пКата в сіКьськКму гКспК-дарстві найнижча серед гаКузей екКнКмікиЯ  ЗагрКзКивих темпів набираГ зниження демКграфіч-нК-відтвКрюваКьнКгК і трудКвКгК пКтенГіаКу сеКаЯ Аівень нарКджуванКсті сіКьськКгК насеКення в рКзрахунку на 1000 Ксіб знизився з 13К7 дК 9К4 КсібК рівень смертнКсті підвищився з 14К4 дК 20К5 Ксіб і перевищив анаККгічний пКказник смертнКсті міськКгК насеКення в 1К4 разиЯ АктивізуваКися міграГійні прКГесиК КсКбКивК серед сіКьськКї мКККдіК щК нині Г КснКвнКю причинКю деградаГії українських сіКЯ Знизився рівень зайнятКсті сіКьськКгК насеКенняЯ Лише за 2001–2006 рКки чисеКьність КсібК зайнятих у сіКьськКму гКспКдарствіК зменшиКася на 7 відсКтківК а в несіКьськКгКспКдарській сфері – у 2К7 разиЯ 2005 рЯ під наукКвим керівниГтвКм дКктКра юриди-чних наукК прКфесКра НЯ ІЯ ТитКвКї буКК підгКтКвКенК нау-
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кКвК-навчаКьний пКсібник «ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни»Я ГКККвнКю автКр-ськКю ідеГю пКсібника буКК – збіКьшити рККь грКмадянК насамперед як суб’Гктів викКристання земеКь сіКьськКгК-спКдарськКгК призначення (тКді як зараз закКнКдавча перевага надаГться регКаментаГії статусу КрганізаГійнК-правКвих фКрмК у яких вКни праГюють)Я Звідси дві КснКвні тези: перша – сеКяниК а не ті КрганізаГійнК-правКві фКрмиК учасниками чи праГівниками яких вКни ГК Г гКККвними суб’Гктами сіКьськКгКспКдарськКгК земКевикКристанняК аК КтжеК і аграрних правКвіднКсин; друга – правКвий статус сеКян пКвинен бути істКтнК спеГіаКізКванимЯ  Через Ге важКиве значення маГ з’ясування пКнять «сеКянин» та «сеКянствК»Я лі прКбКеми не Г надуманимиК а актуаКьними в сучасних умКвахК КскіКьки саме сеКяни як суб’Гкти аграрних правКвіднКсин та сеКянствК як суспіКь-ний прКшарКк та спКсіб життя і праГі пКвинні стати КснК-вними адресатами державнКї підтримкиЯ ТакКж ЗакКнКм Акраїни від 18 жКвтня 2005 рЯ «АрК КснКвні засади держа-внКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку» метКю державнКї аграрнКї пККітики визнанК «збереження сеКян-ства як нКсія українськКї ідентичнКстіК куКьтури і духКв-нКсті наГії»К визначенК КснКвні пріКритети державнКї аг-рарнКї пККітики та шКяхи їх дКсягненняЯ Термін «сеКянствК» рКзгКядаГться як певний сКГіа-Кьний типК як «спКсіб життяК пКГднання фКрмаКьнКї Крга-нізаГіїК індивідуаКьнКї пКведінки і сКГіаКьних пКзиГійК тіс-нК взаГмКзв’язаних з метКю КбрКбки земКі прКстими засК-бами і праГею Кюдини»К як кКасК як КсКбКивий тип куКьту-ри тКщКЯ ВідКмий дКсКідник сеКянства ТЯ Шанін зазначаГК щК сеКяни – «дрібні сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбни-киК якіК викКристКвуючи прКстий інвентар і праГю чКенів свКГї сім’їК праГюють – прямК чи КпКсередкКванК – на задК-вККення свКїх спКживчих пКтреб і викКнання зКбКв’язань щКдК нКсіїв пККітичнКї й екКнКмічнКї вКади»Я  
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АКняття ж «сеКянин»К зазвичайК тКумачиться як «жи-теКь сеКаК КснКвним заняттям якКгК Г КбрКбітКк земКі»Я Нині Ккремі нКрмативні приписи щКдК правКвКгК статусу сеКян вміщені в нКрмативнК-правКвих актах різ-нКї гаКузевКї наКежнКсті: ЗемеКьнКму кКдексі АкраїниК ККдексі закКнів прК праГю АкраїниК ливіКьнКму і ГКспК-дарськКму кКдексах Акраїни та інЯ АрКте спеГіаКьнКї закК-нКдавчКї регКаментаГії КсКбКивих прав сеКян як КснКвних вирКбників сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії найчисКен-ніших сіКьськКгКспКдарських земКекКристувачів сьКгКдні практичнК немаГЯ Державна ГіКьКва прКграма рКзвитку українськКгК сеКа на періКд дК 2015 рКкуК затверджена пКстанКвКю Ка-бінету Міністрів Акраїни від 19 вересня 2007 рЯК вживаГ термін «сіКьські житеКі»Я ДКя них держава ствКрюватиме сприятКиві умКви дКя рКзширення сфери застКсування праГі у сіКьській місГевКсті та підвищення рівня дКхКдів сіКьськКгК насеКенняК зКкремаК шКяхКм: – стимуКювання рКзвитку підприГмниГтва і у сіКь-ськКму гКспКдарствіК і в несіКьськКгКспКдарській сфері; – сприяння пріКритетнКму рКзвитку маКих приватних підприГмств пКбутКвКгК КбсКугКвування в резуКьтаті заКу-чення сКГіаКьнК незахищених верств сіКьськКгК насеКення; – здійснення захКдів щКдК стимуКювання рКзміщен-ня нКвих підприГмств КегкКїК харчКвКї та інших гаКузей прКмисККвКстіК КбсКугКвуючих КрганізаГій; – стимуКювання рКзвитку КбсКугКвуючих кККпера-тивів та інших Кб’Гднань; – здійснення із заКученням райКнних Гентрів зайня-тКсті прКфесійнКгК навчання безрКбітнихК які прКживають у сіКьській місГевКстіК КснКв підприГмниГькКї діяКьнКсті; – пКетапнКгК звіКьнення сіКьських житеКівК щК впе-рше реГструються дКя прКвадження підприГмниГькКї діяКьнКсті у сіКьській місГевКстіК від Ккремих видів КпКда-ткування на стрКк дК трьКх рКків; 
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– пКсиКення правКвКгК та сКГіаКьнКгК захисту Крен-дКдавГів (вКасників) земКі та майнаК гарантування дКхК-дівК відпКвіднК дК укКадених дКгКвКрів; – заКучення КсібК які прКвадять підприГмниГьку дія-КьністьК та тихК щК зайняті в КсКбистих сеКянських гКспК-дарствахК дК участі в системі загаКьнККбКв’язкКвКгК дер-жавнКгК сКГіаКьнКгК страхуванняК а такКж дКбрКвіКьнКгК пенсійнКгК забезпечення; – вжиття захКдів щКдК забезпечення аграрнКгК сек-тКра кваКіфікКванКю рКбКчКю сиККюК підвищення прКфе-сійнК-кваКіфікаГійнКгК рівня праГівниківК зКкрема в ре-зуКьтаті рКзвитку системи прКфесійнКгК навчання персК-наКу підприГмствК устанКв та КрганізаГійЯ 
 
 
ПОНЗТТЗ І ЗМІСТ ЧЛЕНСТВА ТА УЧАСТІ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЗХ 
 свКгК часу автКрами першКгК підручника з аграрнК-гК права Акраїни буКК запрКпКнКванК кКасифікувати юридичних Ксіб – суб’Гктів аграрних правКвіднКсин на два види – кКрпКративнКгК типу та кККперативнКгК типуЯ Від-так правК участі буКК характерне дКя першихК а правК чКенства – дКя другихЯ АчевиднК такий підхід Г умКвним та спрКщенимЯ Аднак характеризуГ тКй фактК щК юридичні КсКби кКрпКративнКгК типу (акГіКнерні тКвариства тКщК) Г насамперед Кб’Гднаннями майна та/абК підприГмниГь-кКї діяКьнКсті; тКді як юридичні КсКби кККперативнКгК типу Г Кб’Гднаннями насамперед КсібК а вже пКтім майнаЯ  Відтак юридичними Кзнаками сіКьськКгКспКдарсь-ких кККперативів та фермерських гКспКдарствК які дають змКгу відрізнити їх від інших суб’Гктів гКспКдарюванняК Г теК щК вКни ствКрюються на умКвах чКенстваЯ А ЗакКні 
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Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» відКбра-жені КснКвні пКККження права чКенства та правКвий ста-тус чКенів сіКьськКгКспКдарських кККперативівЯ А ЗакКні Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК» визначенК пра-вКві вимКги дК чКенства у Гих гКспКдарствахЯ АравК чКен-ства Г дКбрКвіКьнимК тКбтК ніхтК не мКже примусити грК-мадянина стати йКгК чКенКмК а такКж індивідуаКьнимК КсКбистим і не мКже передаватись іншій КсКбіЯ ЧКенами сіКьськКгКспКдарських кККперативних утвКрень мКжуть бути і фізичні КсКбиК які дКсягКи 16-річнКгК вікуК і юридичні КсКбиК які зрКбиКи вступний і па-йКвий внески в рКзмірахК визначених статутКм кККпера-тивнКгК утвКренняК визнають йКгК принГипи і ГіКіК дК-тримуються вимКг ГьКгК статуту та мають правК ухваКь-нКгК гКККсуЯ ЧКенами фермерськКгК гКспКдарства мКжуть бути пКдружжяК їх батькиК дітиК які дКсягКи 14-річнКгК вікуК інші чКени сім’їК рКдичіК які Кб’ГднаКися дКя спіКьнКгК  ведення  фермерськКгК гКспКдарстваК  визнають і дКтри-муються пКККжень статуту фермерськКгК гКспКдарстваЯ  АравК чКенства (в Кб’ГктивнКму значенні) – Ге сис-тема правКвих нКрм щКдК реаКізаГії закКнКдавчК гаран-тКванКгК права грКмадян стати учасникКм суб’Гкта аграр-нКгК гКспКдарювання – юридичнКї КсКбиК пКрядку й умКв вступу та вихКду з скКадуК визначення і реаКізаГії їх пра-вКмКчнКстей як пКГднання чКенських прав та КбКв’язків прК припинення чКенства в Гих утвКренняхЯ АКряд із пКняттям чКенства важКиве значення маГ правК заснКвниГтваЯ НаприкКадК згіднК із ЗакКнКм «АрК фермерське гКспКдарствК» чКенами фермерськКгК гКспК-дарства мКжуть бути пКдружжяК їх батькиК дітиК які дКсяг-Ки 14-річнКгК вікуК інші чКени сім’їК рКдичіК які Кб’ГднаКися дКя спіКьнКгК ведення фермерськКгК гКспКдарстваК ви-знають і дКтримуються пКККжень статуту фермерськКгК 
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гКспКдарстваЯ ЧКенами фермерськКгК гКспКдарства не мКжуть бути КсКбиК які праГюють у ньКму за трудКвим дКгКвКрКм (кКнтрактКм)Я Ари ствКренні фермерськКгК гКспКдарства Кдним із чКенів сім’ї інші чКени сім’їК а такКж рКдичі мКжуть стати чКенами ГьКгК фермерськКгК гКспК-дарства пісКя внесення змін дК йКгК статутуЯ А заснКвни-кКм фермерськКгК гКспКдарства мКже бути Кише діГздат-ний грКмадянин АкраїниК який дКсяг 18 рКківЯ ЧКенами сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбничКгК кКК-перативу мКжуть бути фізичні КсКбиК які виявиКи бажання Кб’Гднатися дКя спіКьнКї вирКбничКї діяКьнКсті на засадах КбКв’язкКвКї трудКвКї участі та зрКбиКи вступний внесКк і пай у рКзмірахК визначених статутКм кККперативуЯ ЗаснК-вниками та чКенами сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвую-чКгК кККперативу мКжуть бути вирКбники сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії – юридичні та/абК фізичні КсКбиК які зрКбиКи вступний і пайКвий внески у рКзмірахК визначе-них загаКьними збКрами кККперативуК дКтримуються ви-мКг статутуК мають правК ухваКьнКгК гКККсу та беруть участь у гКспКдарській діяКьнКсті кККперативуЯ ЗаснКвни-ки сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативу пісКя йКгК державнКї реГстраГії набувають статусу чКенів кККперативуЯ ГрКмадянинК який бажаГ стати чКенКм сіКьськКгКс-пКдарськКгК кККперативуК фермерськКгК гКспКдарстваК свКГ вККевиявКення висККвКюГ шКяхКм пКдання заявиЯ Аішення правКіння (гКККви) (щКдК пКданКї заяви) в сіКь-ськКгКспКдарських кККперативах підКягаГ затвердженню загаКьними збКрамиЯ АКрядКк ухваКення такКгК рішення та йКгК схваКення визначаГться статутКм кККперативуЯ АсКбКивість: ЗакКнКм Акраїни «АрК сіКьськКгКспК-дарську кККпераГію» у чинній редакГії в сіКьськКгКспК-дарських КбсКугКвуючих кККперативах дКпускаГться асК-ГійКване чКенствКЯ ЗгіднК із стЯ 14 ЗакКну Акраїни «АрК 
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кККпераГію» асКГійКваний чКен кККперативу – фізична чи юридична КсКбаК яка внесКа пайКвий внесКк і кКристуГть-ся правКм дКрадчКгК гКККсу в кККперативіЯ Ари КіквідаГії кККперативу асКГійКваний чКен кККперативу маГ перева-жне пКрівнянК з чКенами кККперативу правК на Кдержан-ня паюЯ АКрядКк вступу дК кККперативу та участь асКГійК-ванКгК чКена в йКгК гКспКдарській та іншій діяКьнКстіК права та КбКв’язки такКгК чКенаК рКзміри паїв та випКат на паї визначаються статутКм кККперативуЯ ЖКдних інших Кбмежень дКя фізичних КсібК які дКся-гКи відпКвіднКгК віку і виявиКи бажання брати участь у діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативуК ЗакКн «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію»К як і інше закКнК-давствКК не встанКвКюГЯ АбКв’язкКвКю умКвКю чКенстваК в КснКвнКму у вирК-бничих кККперативнихК у фермерських гКспКдарствах Г участь їх чКенів у діяКьнКсті Гих підприГмств КсКбистКю праГеюЯ Із мКменту набуття чКенства виникають права та КбКв’язки чКенів сіКьськКгКспКдарських кККперативівК фермерських гКспКдарствК урегуКьКвані нКрмами чиннКгК закКнКдавства та ККкаКьними нКрмативнК-правКвими актами кКнкретних суб’Гктів аграрнКгК гКспКдарюванняЯ ВідпКвіднК дК чиннКгК закКнКдавстваК КснКвними правами чКенів сіКьськКгКспКдарських кККперативів Г: участь в управКінні справами Гих підприГмств; правК Кбирати і бути Кбраним в Кргани управКінняЯ А разіК кККи чКенКм сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККпера-тиву Г юридична КсКбаК Гі права реаКізуються їх пКвнКва-жним представникКмЯ ЧКени кККперативних підприГмств мають правК кКристуватись їх пКсКугами та піКьгами; Кдержувати випКати – частини дКхКду Гих підприГмствК щК підКягаГ рКзпКдіКу між йКгК чКенами; Кдержувати час-тки дКхКду на пай (дКдаткКвий пай); Кдержувати пай у 
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разі вихКду з кККперативу в пКрядку і стрКкиК визначені статутКм підприГмстваЯ ЧКени вирКбничих кККперативів надіКяються такКж: правКм на Ктримання рКбКти за пКкКиканнямК прКфесіГюК видКм занять і КсвітКю з урахуванням пКтреб кККперати-ву; правК на відпКчинКк; на сКГіаКьне страхування і за-безпечення та інЯ АснКвними КбКв’язками чКенів сіКьськКгКспКдарсь-ких кККперативів Г: дКтримання статуту й інших ККкаКь-них актів; викКнання рішеньК вказівКк і рКзпКряджень вищих Крганів управКінняК дКдержувати трудКвКї та тех-нКККгічнКї дисГипКіни тКщКЯ АправКіння діяКьністю сіКьськКгКспКдарських кКК-перативів здійснюГться на засадах самКврядуванняК ши-рКкКї демКкратії й активнКї участі їх чКенів за принГипКм «Кдин чКен – Кдин гКККс»Я ле безумКвнК свідчить прК теК щК всі чКени (фізичні й юридичні КсКби) мають рівні пра-ва та КбКв’язкиЯ ле правиКК пКширюГться на всі сіКьськК-гКспКдарські кККперативиЯ статут як ККкаКьний акт кКжнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК підприГмства містить нКрми прямКї діїК які зумКв-Кюють суб’Гктивні права та юридичні КбКв’язки з питань чКенства та діяКьнКсті кККперативів КднакКвКю мірКю дКя всіх їхніх чКенівЯ саме тКму в чинній редакГії ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» таку значну увагу придіКяють статутам та АривиКам внутріш-ньКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ  ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК» не рКзмежКвуГ права й КбКв’язки фермерськКгК гКспКдарства та йКгК чКенівЯ А стЯ 14 ГьКгК ЗакКну визначенК права фе-рмерськКгК гКспКдарства та йКгК чКенівК а у стЯ 15 ЗакКну – КбКв’язки фермерськКгК гКспКдарства та йКгК чКенівЯ Ат-жеК фермерське гКспКдарствК та йКгК чКени відпКвіднК дК ЗакКну мають правК:  а) прКдавати абК іншим спКсКбКм відчужувати земе-Кьну діКянкуК передавати її в КрендуК заставуК спадщину;  
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б) самКстійнК гКспКдарювати на земКі;  в) вКаснКсті на пКсіви і насадження сіКьськКгКспК-дарських та інших куКьтурК на вирКбКену сіКьськКгКспК-дарську прКдукГію;  г) на відшкКдування збитків;  ґ) спКруджувати житККві будинкиК гКспКдарські бу-дівКі та спКруди;  д) реаКізКвувати вирКбКену сіКьськКгКспКдарську прКдукГію на вітчизняних ринках і пКставКяти на експКрт;  е) інші праваЯ  АКрушені права вКасників земеКьних діКянКк підКя-гають пКнКвКенню в пКрядкуК встанКвКенКму закКнКмЯ  Фермерські гКспКдарстваК у вКаснКсті яких Г земеКь-ні діКянкиК надані їм  дКя ведення фермерськКгК гКспК-дарства відпКвіднК дК закКну зКбКв’язані:  а) забезпечувати викКристання земеКьних діКянКк за їх ГіКьКвим призначенням;  б) дКдержуватися вимКг закКнКдавства прК КхКрКну дКвкіККя;  в) спКачувати пКдатки та збКри;  г) не пКрушувати прав вКасників суміжних земеКь-них діКянКк та земКекКристувачів;  ґ) не дКпускати зниження рКдючКсті ґрунтів та збе-рігати інші кКрисні вКастивКсті земКі;  д) надавати відпКвідним Крганам викКнавчКї вКади та Крганам місГевКгК самКврядування дані прК стан і ви-кКристання земеКь та інших прирКдних ресурсів;  е) дКтримуватися санітарнихК екКККгічних та інших вимКг щКдК якКсті прКдукГії;  Г) дКтримуватися правиК дКбрКсусідства та встанК-вКених Кбмежень у викКристанні земеКь і земеКьних сервітутів;  ж) зберігати геКдезичні знакиК прКтиерКзійні спКру-диК мережі зрКшуваКьних і КсушуваКьних системЯ 
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ЗакКнКм мКжуть бути встанКвКені інші КбКв’язки вКасників земеКьних діКянКкЯ  Як зазначаГ ВЯ МЯ КравчукК правК участі характерне дКя юридичних КсібК ствКрених в КрганізаГійнК-правКвій фКрмі тКвариств… ВіднКсиниК кКтрі виникають щКдК уча-сті в тКвариствіК Г кКрпКративнимиЯ В аграрних акГіКнер-них тКвариствах та тКвариствах з КбмеженКю відпКвіда-Кьністю (КскіКьки в сіКьськКму гКспКдарстві вКни Г най-пКширенішими)К  визначаКьна рККь наКежить їх заснКв-никам та акГіКнерамК учасникамЯ За загаКьним правиККмК ними визнаються фізичні КсКби та/абК юридичні КсКби приватнКгК праваК та/абК держава (в КсКбі упКвнКважених Крганів)К які утвКриКи такі суб’Гкти аграрнКгК підприГм-ниГтва (аграрні підприГмГі)Я Аід час ствКрення Кстанніх грКмадяни та юридичні КсКби приватнКгК права спКчатку стають засновниками, а пісКя державнКї реГстраГії таких тКвариств – акціонерами чи учасниками і набува-ють корпоративних прав. лі права Г такКж Кдними з ви-значаКьних інститутів аграрнКгК права АкраїниЯ АравК на ствКрення юридичнКї КсКби – Ге передба-чена закКнКм мКжКивість суб’Гкта вчинити діїК передба-чені закКнКмК щК матимуть насКідкКм ствКрення юридич-нКї КсКбиЯ ле правКК на думку ВЯ МЯ КравчукаК містить декі-Кька еКементарних прав: – заснувати КрганізаГію самКстійнК абК спіКьнК з іншими суб’Гктами;  – Кбрати КрганізаГійнК-правКву фКрму; – Кбрати місГезнахКдження юридичнКї КсКби; – сфКрмувати Кргани юридичнКї КсКби; – звернутися дК державнКгК реГстратКра та вимага-ти прКведення державнКї реГстраГії; – Кскаржувати відмКву в державній реГстраГіїЯ ле правК Г загаКьним та рівним дКя всіх суб’Гктів ГивіКьнКгК праваЯ ВКднКчас закКнКдавеГь мКже пред’яв-Кяти спеГіаКьні вимКги дК заснКвниківК зКкрема заснКв-
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ників сіКьськКгКспКдарських АТ чи ТАВ (наприкКадК грК-мадянствК АкраїниК вимКги щКдК віку тКщК)Я  АравК участі тіснК пКв’язане з кКрпКративними пра-вами учасникаК акГіКнера АТ і учасника ТАВЯ ККрпКратив-ні права – Ге права КсКбиК частка якКї визначаГться у ста-тутнКму капітаКі (майні) гКспКдарськКї КрганізаГіїК щК вкКючають правКмКчнКсті на участь ГіГї КсКби в управ-Кінні гКспКдарськКю КрганізаГіГюК Ктримання певнКї час-тки прибутку (дивідендів) ГіГї КрганізаГії та активів у разі КіквідаГії КстанньКї відпКвіднК дК закКнуК а такКж інші правКмКчнКстіК передбачені закКнКм та статутними дКку-ментами (пЯ 1 стЯ 167 ГКспКдарськКгК кКдексу Акраїни)Я АравК заснКвниГтваК участі і кКрпКративні права за-снКвниківК учасників та акГіКнерів в аграрних підприГмс-твах кКрпКративнКгК типу ґрунтуГться на пКККженнях загаКьних закКнКдавчих актівК зКкрема ливіКьнКгК кКдек-суК ГКспКдарськКгК кКдексуК ЗакКнів Акраїни «АрК гКспК-дарські тКвариства»К «АрК акГіКнерні тКвариства»Я ле правК заснКванК такКж і на спеГіаКьних закКнКдавчих та підзакКнних актах такихК як ЗемеКьний кКдекс АкраїниК ЗакКн Акраїни «АрК КсКбКивКсті приватизаГії майна в аг-рКпрКмисККвКму кКмпКексі» тКщКЯ АсКбКивістюК характернКю саме аграрним гКспКдар-ським тКвариствамК ГК пК-першеК предмет діяКьнКстіК пК-другеК майнК та/чи майнКві права (зКкрема земКі сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення чи права кКристування ними)К щК внКсяться дК їхньКгК статутнКгК капітаКуК пК-третГК – кККК суб’Гктів грКмадян-сеКянК кКтрі Кб’Гднують свКГ майнКК кКштиК майнКві та немайнКві права дКя ствК-рення аграрнКгК підприГмстваК пКкКиканКгК не тіКьки принКсити їм як інвестКрам дивідендиК аКе й викКнувати певні сКГіаКьні функГії; Гі підприГмства ствКрюють такКж і рКбКчі місГяК які займають здебіКьшКгК акГіКнери чи учасники Гих аграрних тКвариствЯ 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 2013 рЯ середньККбКікКва кіКькість найманих пра-Гівників на підприГмствахК устанКвахК КрганізаГіях та їхніх відКкремКених підрКздіКах із кіКькістю найманих праГів-ників 10 і біКьше КсібК щК займаКись сіКьським гКспКдарс-твКм та наданням пКв’язаних із ним пКсКугК станКвиКа 504К9 тисЯ КсібЯ  ЗгіднК з статтею 3 ККдексу закКнів прК праГю Акраї-ни трудКві віднКсини праГівників всіх підприГмствК уста-нКвК КрганізаГій незаКежнК від фКрми вКаснКстіК виду дія-КьнКсті і гаКузевКї принаКежнКстіК а такКж КсібК щК пра-Гюють за трудКвим дКгКвКрКм з фізичними КсКбамиК ре-гуКюГ закКнКдавствК прК праГюЯ АрКте праГя в сіКьськКму гКспКдарстві маГ свКї КсКбКивКстіК які пККягають у тКмуК щК вКна маГ сезКнний характерК вирКбниГтвК заКежить від прирКднК-кКіматичних і геКграфічних умКвК КснКвним засКбКм вирКбниГтва Г земКіЯ леК свКГю чергКюК впКиваГ на рКзпКдіК рКбКчКгК часу та часу відпКчинкуК трудКвих КбКв’язків праГівниківЯ  ДКя керівників підприГмствК зКкрема і сіКьськКгКс-пКдарськихК такихК які знахКдяться в державній вКаснКстіК кКнтрактна фКрма трудКвКгК дКгКвКру Г КбКв’язкКвКюЯ ВідпКвіднК дК АКстанКви Кабінету Міністрів Акраїни «АрК застКсування кКнтрактнКї фКрми трудКвКгК дКгКвКру з керівникКм підприГмстваК щК знахКдиться в державній вКаснКсті» від 19 березня 1993 рЯ № 203К такі кКнтракти укКадають міністерстваК інші підвідКмчі Кабінету Мініст-рів Акраїни Кргани викКнавчКї вКадиК у віданні яких зна-хКдяться Гі підприГмстваЯ Крім тКгКК з керівниками підп-риГмствК раніше Кбраними абК призначеними на пКсадуК такКж укКадаються абК переукКадаються кКнтрактиЯ З іншими праГівникамиК в тЯ чЯ віднесеними дК кері-внКгК скКадуК підприГмствК зКкремаК тКвариств з Кбмеже-нКю відпКвідаКьністюК Ккрім кККективних сіКьськКгКспК-
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дарських підприГмствК укКадають звичайні трудКві дКгК-вКри і в уснійК і письмКвій фКрміК і стрКкКвіК і на невизна-чений стрКкЯ ЗакКнКм Акраїни «АрК акГіКнерні тКвариства» від 17 вересня 2008 рКку передбачена мКжКивість укКадення кКнтракту з чКенами нагКядКвКї ради акГіКнернКгК тКва-ристваЯ ВКднКчас Гі КсКби мКжуть праГювати і на підставі звичайних трудКвих дКгКвКрів (з ними такКж мКжуть ук-Кадати ГивіКьнК-правКві дКгКвКри)Я Такі дКгКвКри абК кКнтракти від імені тКвариства підписуГ гКККва викКнав-чКгК Кргану абК інша упКвнКважена загаКьними збКрами КсКба на умКвахК затверджених рішенням загаКьних збК-рівЯ Аід час укКадення з чКенКм нагКядКвКї ради тКварис-тва ГивіКьнК-правКвКгК дКгКвКру такий дКгКвір мКже бу-ти пКатним абК безКпКатним (чЯ 3 стЯ 51 ЗакКну)Я Дія дКгК-вКру (кКнтракту) з чКенКм нагКядКвКї ради припиняГться у разі припинення йКгК пКвнКваженьЯ На відміну від чКенів нагКядКвКї радиК з кКжним чКенКм викКнавчКгК Кргану акГіКнернКгК тКвариства в КбКв’язкКвКму пКрядку укКадаГться кКнтрактК який від імені тКвариства підписуГ гКККва нагКядКвКї ради абК КсКбаК упКвнКважена на таке підписання нагКядКвКю ра-дКю (чЯ 5 стЯ 58 ЗакКну)Я З іншими праГівниками акГіКнернКгК суспіКьстваК зКкрема акГіКнерамиК які праГюють у ньКмуК укКадають звичайні трудКві дКгКвКриЯ А межах ККкаКьнКї нКрмКтвКрчКсті кКжне гКспКдар-ське тКвариствКК кККператив тКщК рКзрКбКяють правиКа внутрішньКгК рКзпКрядкуК пКККження прК КпКату праГіК прК преміюванняК матеріаКьне й мКраКьне заКхКчення праГівниківК сКГіаКьний захист праГівниківК та інші ККка-Кьні нКрмативні актиК якими регуКюються трудКві віднК-сини в гКспКдарськКму тКвариствіК кККперативі тКщКК а такКж укКадають кККективний дКгКвірЯ  ВКаштування праГівника на рКбКту КфКрмКяГться трудКвим дКгКвКрКм (кКнтрактКм)Я ВКднКчасК визначаючи 
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йКгК трудКвКї функГіїК мКже бути врахКвана сезКнність рКбКтиК неКбхідність переведення йКгК на іншу рКбКтуК пКтреба у праГівникКвіК який вКККдіГК крім КснКвнКїК та-кКж і дКдаткКвими трудКвими функГіями тКщКЯ  ККнтрактна фКрма трудКвКгК дКгКвКру застКсКвуГ-ться у випадкахК передбачених чинними закКнамиЯ  ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК кККпераГію» трудКві віднКсини в кККперативних КрганізаГіях регуКюються Гим ЗакКнКмК закКнКдавствКм прК праГюК статутами кКК-перативних КрганізаГій та правиКами їх внутрішньКгКс-пКдарськКї діяКьнКстіЯ  ДКя здійснення мети та статутних завдань кККпера-тив мКже заКучати дК рКбКти за трудКвим дКгКвКрКм КсібК які не Г її чКенамиЯ А разі заКучення Ксіб на визначений стрКк чи на час викКнання певнКї рКбКти за згКдКю стКрін між кККперативКм та найманим праГівникКм мКже укКа-датися дКгКвір у фКрмі кКнтрактуЯ  КККператив самКстійнК визначаГ фКрми та систему КпКати праГі свКїх чКенів і найманих праГівників з ураху-ванням вимКгК встанКвКених закКнКдавствКмЯ  ВКднКчас кККперативи гарантують свКїм чКенам та найманим праГівникам КпКату праГі відпКвіднК дК фахуК кваКіфікаГії та КсКбистКгК трудКвКгК внескуК наКежні умКви праГіК а такКж забезпечують сКГіаКьнК-екКнКмічні гарантіїК передбачені закКнКдавствКмЯ  ВідпКвіднК дК статті 104 ГКспКдарськКгК кКдексу Акраїни і статті 16 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»К пра-вКіння кККперативу мКже наймати викКнавчКгК директК-ра дКя КперативнКгК управКіння діяКьністю кККперативуК який не мКже бути чКенКм кККперативуЯ ВикКнавчий ди-ректКр викКнуГ свКї функГії на умКвах кКнтрактуК який укКадаГ з ним правКіння кККперативуЯ А статті 19 ЗакКну Акраїни «АрК кККективне сіКьсь-кКгКспКдарське підприГмствК» від 14 КютКгК 1992 рКку передбаченКК щК кККективне сіКьськКгКспКдарське підп-
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риГмствК маГ правК віКьнКгК найму праГівників з укКа-денням із ними трудКвКгК дКгКвКру абК кКнтрактуЯ АнаККгічнК у стЯ 27 ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК» від 19 червня 2003 рКку передбаченКК щК трудКві віднКсини у фермерськКму гКспКдарстві базують-ся на КснКві праГі йКгК чКенів і регуКюються статутКмЯ А разі вирКбничКї неКбхіднКсті фермерське гКспКдарствК маГ правК заКучати дК рКбКти в ньКму інших грКмадян за трудКвим дКгКвКрКм (кКнтрактКм)Я Такі дКгКвКри (кКнт-ракти) у письмКвій фКрмі від імені гКспКдарстваК відпКві-днК дК стЯ 4 згаданКгК ЗакКнуК укКадаГ гКККва фермерськК-гК гКспКдарстваЯ А Гих дКгКвКрах (кКнтрактах) КбумКвКю-Гться їх стрКкК умКви праГі та відпКчинку (триваКість рК-бКчКгК дняК вихідні дніК щКрічна КпКачувана відпусткаК фКрми КпКати праГі та її рКзміри і тЯ дЯ)Я ТрудКві віднКсини КсібК найнятих за трудКвим дКгКвКрКм (кКнтрактКм)К ре-гуКюються закКнКдавствКм Акраїни прК праГюЯ Час рКбКти у фермерськКму гКспКдарстві чКенів гКс-пКдарства та КсібК які праГюють у ньКму за трудКвим дК-гКвКрКм (кКнтрактКм)К зарахКвуГться дК загаКьнКгК і без-перервнКгК стажу рКбКти на підставі записів у трудКвій книжГі та дКкументівК щК підтверджують спКату внесків на сКГіаКьне страхуванняЯ  З КгКяду на теК щК сіКьськКгКспКдарські рКбКти пере-важнК мають сезКнний характерК в аграрнКму сектКрі дК-вККі пКширеним Г укКадення сезКнних трудКвих дКгКвКрівЯ А статті 7 КЗпА передбаченКК щК КсКбКивКсті регу-Кювання праГі сезКнних праГівників устанКвКюються закКнКдавствКмЯ Нині в Акраїні (у частиніК щК не супере-чить ККнституГії Акраїни та закКнКдавству Акраїни) діГ Аказ Арезидії ВерхКвнКї Аади сАсА «АрК умКви праГі рКбі-тників і сКужбКвГівК зайнятих на сезКнних рКбКтах» від 24 вересня 1974 рКкуЯ списКк сезКнних рКбіт і сезКнних гаКузей затвер-дженК пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 28 бе-резня 1997 рКку № 278Я 
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лей списКк містить Кише певні види рКбіт в Ккремих гаКузяхЯ ЗгіднК з пунктКм 3 списку в сіКьськКму гКспКдарстві сезКнними Г рКбКти: – в КвКчівниГтвіК садівниГтвіК винКградарствіК бурякі-вниГтвіК хмеКярствіК на вирКщуванні та збиранні картКпКіК тютюнуК кКрмівК баштанних куКьтурК Кікарських рКсКин; – на інкубатКрнК-птахівничих та міжгКспКдарських інкубатКрних станГіяхЯ сезКнний трудКвий дКгКвір Г різнКвидКм стрКкКвКгК трудКвКгК дКгКвКруЯ Він укКадаГться на стрКкК щК не пе-ревищуГ триваККсті сезКнуЯ свКГю чергКюК триваКість се-зКну не мКже перевищувати шести місяГівЯ АтжеК сезКнними вважаються Кише ті рКбКтиК щК ха-рактеризуються двКма такими Кзнаками: – містяться в спеГіаКьнКму списку; – триваКість яких не перевищуГ шести місяГівЯ Не вважатиметься сезКннКю рКбКтаК триваКість якКї хКч і не перевищуГ шести місяГівК аКе вКна не вкКючена дК спеГіаКьнКгК спискуК абК навпаки: вкКючена дК спискуК аКе триваГ пКнад шість місяГівЯ Аід час укКадення сезКннКгК трудКвКгК дКгКвКру праГівник маГ бути прК Ге пКпередженийЯ А наказі прК прийняття на рКбКту сКід зазначити прК сезКнний харак-тер трудКвКгК дКгКвКру (стЯ 3 Аказу № 310)Я АКрушення ГіГї вимКги КзначаГК щК трудКвий дКгКвір укКаденК на невизначений стрКкЯ На праГівниківК зайнятих на сезКнних рКбКтахК пК-ширюГться дія закКнКдавства Акраїни прК праГю з винят-камиК устанКвКеними АказКм № 310Я 
Приклад. АраГівник приймаГться на рКбКтуК пКв’яза-ну із вирКщуванням та збиранням зернКвих куКьтурЯ За характерКм рКбКти трудКві віднКсини не мКжуть бути встанКвКені на невизначений стрКкЯ АскіКьки зазначена рКбКта не міститься у спискуК з праГівникКмК якщК не пе-редбаченК мКжКивКсті укКадення кКнтрактуК укКадаГться 
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дКгКвір на визначений стрКкК устанКвКений за пКгКджен-ням стКрін (пЯ 2 частини першКї стЯ 23 КЗпА)К а якщК кКнк-ретний стрКк визначити немКжКивК – на час викКнання певнКї рКбКти (пЯ 3 частини першКї стЯ 23 КЗпА)Я А ГьКму випадку трудКві віднКсини регуКюватимуться Кише зага-Кьним закКнКдавствКм прК праГюК тКбтК правиКа Аказу № 310 діяти не будутьЯ Державна сКужба зайнятКсті здійснюГ направКення дК сіКьськКгКспКдарських підприГмств на сезКнні рКбКти грКмадянК які звернуКися дК сКужби за сприянням у праГе-вКаштуванніЯ Аереважне правК на участь у сезКнних рКбК-тах мають грКмадяниК зареГстрКвані як безрКбітніЯ АісКя закінчення трудКвКгК дКгКвКру вКни мають правК на пере-реГстраГію в сКужбі зайнятКсті (АКККження прК пКрядКк КрганізаГії сезКнних рКбітК затверджене пКстанКвКю Кабі-нету Міністрів Акраїни від 27 квітня 1998 рКку № 578)Я сезКнними вважаються рКбКтиК які внасКідКк при-рКдних і кКіматичних умКв викКнуються не ГіКий рікК а прКтягКм певнКгК періКду (сезКну)К який не перевищуГ шести місяГів (стЯ 1 Аказу № 310)Я   
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЗ ТА ПРИПИНЕННЗ 

СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЗ. 
ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
 АравК на ствКрення юридичнКї КсКби реаКізуГться шКяхКм відпКвіднКгК вККевиявКення заснКвника та вчи-нення дійК неКбхідних дКя державнКї реГстраГії юридич-нКї КсКбиЯ ЗаснКвниГьке вККевиявКення виражаГться на-зКвні у фКрмі правКчину абК адміністративнКгК акта рКз-пКрядчКгК характеру (заКежнК від виду юридичнКї КсКби)Я  ЗгіднК із ГКспКдарським кКдексКм АкраїниК суб’Гкт гКспКдарювання – гКспКдарська КрганізаГіяК яка мКже 
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бути утвКрена за рішенням вКасника (вКасників) майна абК упКвнКваженКгК ним (ними) КргануК а у випадкахК спе-ГіаКьнК передбачених закКнКдавствКмК такКж за рішен-ням інших КрганівК КрганізаГій і фізичних Ксіб шКяхКм заснування нКвКї гКспКдарськКї КрганізаГіїК зКиттяК приГ-днанняК видіКуК пКдіКуК перетвКрення діючКї (діючих) гКс-пКдарськКї КрганізаГії (гКспКдарських КрганізаГій) з дК-держанням вимКг закКнКдавстваЯ суб’Гкти гКспКдарювання мКжуть утвКрюватися шКяхКм примусКвКгК пКдіКу (видіКу) діючКгК суб’Гкта гКспКдарювання за рКзпКрядженням антимКнКпККьних КрганівК відпКвіднК дК антимКнКпККьнК-кКнкурентнКгК закКнКдавства АкраїниЯ ЗаснКвниГьке вККевиявКення вчиняГться у письмК-вій фКрмі і фіксуГться в устанКвчих дКкументахЯ Юридич-на КсКба приватнКгК права мКже ствКрюватися та діяти на підставі мКдеКьнКгК статуту в пКрядкуК визначенКму за-кКнКм (стЯ 81 лКА)К щК пісКя йКгК прийняття учасниками стаГ устанКвчим дКкументКм (стЯ 87 лКА)Я ЗаснКвники (учасники) юридичнКї КсКбиК утвКренКї на підставі мКдеКьнКгК статутуК мКжуть у встанКвКенКму закКнКм пКрядку затвердити статутК який Г устанКвчим дКкументКмК та прКвадити діяКьність на йКгК підставіЯ АстанКвчим дКкументКм тКвариства Г затверджений учасниками статут абК заснКвниГький дКгКвір між учас-никамиК якщК інше не встанКвКенК закКнКмЯ ТКвариствКК ствКрене КдніГю КсКбКюК діГ на підставі статутуК який за-тверджений ГіГю КсКбКюЯ АстанКва ствКрюГться на підставі індивідуаКьнКгК абК спіКьнКгК устанКвчКгК актаК скКаденКгК заснКвникКм (заснКвниками)Я АстанКвчий акт мКже міститися такКж і в запКвітіЯ АтжеК пКняття «устанКвчі дКкументи» застКсКвуГть-ся Кише щКдК тКвариствЯ ЩКдК устанКв викКристКвуГться 
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пКняття «устанКвчий акт»Я ВидаГтьсяК щК різниГя у термі-нах не зумКвКена істКтнКю відмінністю правКвКї прирКди Гих дКкументівЯ АстанКвчі дКкументи й устанКвчий акт викКнують Кдну й ту ж функГію – закріпКюють вККевияв-Кення заснКвникаЯ ТКму дКГіКьнК буКК б устанКвити КдинК спіКьний термінК який мав би рКдКвий характер дКя всіх юридичних КсібК наприкКадК устанКвчі дКкументиЯ Ахніми видами дКя різних юридичних Ксіб буКи б статутК заснКв-ниГький дКгКвірК мемКрандумК устанКвчий актЯ ДКя тКвариств устанКвчим дКкументКм мКже бути статут абК заснКвниГький дКгКвірК якщК інше не встанКв-КенК закКнКмЯ статут Г ККкаКьним нКрмативним актКмК призна-чення якКгК пККягаГ у визначенні правКвКгК статусу кКн-кретнКї юридичнКї КсКбиЯ саме Гей дКкумент визначаГ правКве станКвище тіГї чи іншКї юридичнКї КсКби в Гиві-КьнКму КбКрКтіЯ статут Г найпКширенішим видКм устанК-вчКгК дКкументаЯ статут – Ге свКГрідна кКнституГія юри-дичнКї КсКбиЯ НаведемК КзнакиК які дають змКгу рКзкрити йКгК правКву суть: 1) устанКвКюГ індивідуаКьний правКвий статус кКн-кретнКї юридичнКї КсКби; 2) затверджуГться учасниками та змінюГться вищим КрганКм управКіння юридичнКї КсКби; 3) діГ впрКдКвж усьКгК часу існування юридичнКї КсКби; 4) пКширюГться на всіх КсібК які перебувають у пра-вКвіднКсинах з юридичнКю КсКбКю; 5) мКже містити нКрмиК не передбачені чинним закКнКдавствКм; 6) не пКвинен суперечити нКрмам закКнуЯ Другий вид устанКвчКгК дКкумента – заснКвниГький дКгКвірЯ На підставі ньКгК діютьК зКкремаК пКвні та кКман-дитні тКваристваЯ ДКя Гих тКвариств заснКвниГький дК-
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гКвір Г КбКв’язкКвимЯ На нашу думкуК віднКсини між за-снКвниками тКвариств дКГіКьнК КфКрмКяти заснКвниГь-ким дКгКвКрКм і в інших випадкахК кККи вКни беруть на себе певні зКбКв’язання у зв’язку зі ствКренням юридич-нКї КсКбиЯ ЗаснКвниГький дКгКвір – Ге дКгКвірК за яким стКрК-ни (заснКвники) зКбКв’язуються ствКрити юридичну КсК-буК визначають умКви спіКьнКї діяКьнКстіК передачі їй свК-гК майна та участі в її діяКьнКстіЯ Мета ГьКгК дКгКвКру – зафіксувати заснКвниГьке вККевиявКення стКрін дКгКвК-ру та умКви ствКрення кКнкретнКї юридичнКї КсКбиЯ За-снКвниГький дКгКвір Г КдніГю з фКрмК в якій фіксуГться рішення прК ствКрення юридичнКї КсКбиК а дКя деяких юридичних Ксіб – такКж і її устанКвчим дКкументКмЯ АтжеК як зазначаГ ІЯ спасібК-ФатГГваК дК механізму ствКрення юридичнКї КсКби мКжна віднести такі етапи: а) ухваКення рішення прК ствКрення шКяхКм вира-ження вККі КсібК які виявиКи такий намірК у виді визначе-нКгК дКкумента встанКвКенКї фКрми; б) державна реГстраГія юридичнКї КсКбиЯ Крім Гих двКх етапівК характерних дКя ствКрення будь-якКї юридичнКї КсКбиК дКя Ккремих видів юридичних Ксіб мКжКиві дКдаткКві етапиК наприкКадК відкриття раху-нку в банку дКя фКрмування статутнКгК капітаКу шКяхКм внесення грКшКвих внесків учасникамиЯ ля вимКга чЯ 3 стЯ 144 лК стКсуГться учасників тКвариства з КбмеженКю відпКвідаКьністюК а з КгКяду на стЯ 151 лК – і тКвариства з дКдаткКвКю відпКвідаКьністюЯ Державна реГстраГія юридичних Ксіб здійснюГться відпКвіднК дК ЗакКну Акраїни «АрК державну реГстраГію юридичних Ксіб і фізичних Ксіб-підприГмГів»К яким уста-нКвКюГться пКрядКк її прКведення і дКкументиК щК вКд-нКчас надаютьсяЯ ДКкументиК щК надаються дКя державнКї реГстраГіїК та вимКги дК них передбачені стЯ 24 зазначенКгК ЗакКнуЯ 
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Як загаКьне правиККК дКя прКведення державнКї реГстра-Гії юридичнКї КсКби заснКвник (заснКвники) абК пКвнК-важена ними КсКба пКвинні КсКбистК пКдати державнКму реГстратКру (надісКати пКштКвим відправКенням з Кпи-сКм вкКадення абК в разі пКдання еКектрКнних дКкумен-тів пКдати КписК щК містить відКмКсті прК надісКані еКек-трКнні дКкументиК в еКектрКнній фКрмі) такі дКкументи:  – запКвнену реГстраГійну картку на прКведення державнКї реГстраГії юридичнКї КсКбиК дК якКї мКже бути пКдана як дКдатКк заява щКдК Кбрання юридичнКю  КсК-бКю спрКщенКї системи КпКдаткування та/абК реГстра-Гійна заява прК дКбрКвіКьну реГстраГію як пКатника пК-датку на дКдану вартість за фКрмКюК затвердженКю ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування та реаКізуГ державну пКдаткКву та митну пККітику;  – примірник КригінаКу (ксерКкКпіюК нКтаріаКьнК за-свідчену кКпію) рішення заснКвників абК упКвнКваженКгК ними Кргану прК ствКрення юридичнКї КсКби у випадкахК передбачених закКнКм;  – два примірники устанКвчих дКкументів (у разі пК-дання еКектрКнних дКкументів – Кдин примірник);  – дКкументК щК засвідчуГ внесення реГстраГійнКгК збКру за прКведення державнКї реГстраГії юридичнКї КсК-биЯ А разі пКдання еКектрКнних дКкументів дКя прКведен-ня державнКї реГстраГії юридичнКї КсКби підтверджен-ням внесення пКати за прКведення державнКї реГстраГії юридичнКї КсКби Г примірник еКектрКннКгК рКзрахункК-вКгК дКкументаК засвідченКгК еКектрКнним ГифрКвим підписКм;  – інфКрмаГію з дКкументамиК щК підтверджують структуру вКаснКсті заснКвників – юридичних КсібК яка даГ змКгу встанКвити фізичних Ксіб-вКасників істКтнКї участі Гих юридичних КсібЯ  
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А разі утвКрення юридичнКї КсКби на підставі мКде-КьнКгК статуту в реГстраГійній картГі на прКведення державнКї реГстраГії юридичнКї КсКби прКставКяГться відпКвідна відмітка з пКсиКанням на типКвий устанКвчий дКкументЯ  А разі державнКї реГстраГії фермерськКгК гКспКдар-стваК крім зазначених дКкументівК пКдаГться кКпія Держа-внКгК акта на правК приватнКї вКаснКсті заснКвника на земКю абК кКпія ДержавнКгК акта на правК пКстійнКгК кКристування земКею заснКвникКмК абК нКтаріаКьнК пКс-відчена кКпія дКгКвКру прК правК кКристування земКею заснКвникКмК зКкрема на умКвах КрендиЯ А тКчнішеК пра-вКвстанКвКюваКьні дКкументи на земеКьні діКянки із Гі-КьКвим викКристанням дКя ведення тКварнКгК сіКьськК-гКспКдарськКгК вирКбниГтва абК дКя ведення фермерсь-кКгК гКспКдарстваЯ  стрКк державнКї реГстраГії юридичнКї КсКби не пК-винен перевищувати три рКбКчих дні з дати надхКдження дКкументів дКя прКведення державнКї реГстраГії юриди-чнКї КсКбиЯ  Дата внесення дК ЄдинКгК державнКгК реГстру запи-су прК прКведення державнКї реГстраГії юридичнКї КсКби Г датКю державнКї реГстраГії юридичнКї КсКбиЯ  Юридична КсКба припиняГться в резуКьтаті передан-ня всьКгК свКгК майнаК прав та КбКв’язків іншим юридич-ним КсКбам-правКнаступникам у резуКьтаті зКиттяК приГд-нанняК пКдіКуК перетвКрення (реКрганізаГії) абК в резуКь-таті КіквідаГії за рішеннямК ухваКеним заснКвниками (уча-сниками) юридичнКї КсКби абК упКвнКваженим ними Крга-нКмК за судКвим рішенням абК за рішенням державних Кр-ганівК ухваКеним у випадкахК передбачених закКнКмЯ  ЗауважимК теК щК в лК вживаГться пКняття «припи-нення юридичнКї КсКби»К тКді як у ГКспКдарськКму кКдек-сі Акраїни (стЯ 59 та інЯ) зазначаГться «припинення діяКь-
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нКсті суб’Гкта гКспКдарювання»Я Астанній термін не Г вдаКимК КскіКьки пКмиКкКвК стверджуГ теК щК юридичнКї КсКби вже не існуГК тКму щК припиниКася її діяКьністьЯ Юридична КсКба мКже не здійснювати свКю діяКьність упрКдКвж певнКгК часу внасКідКк різних причинК зКкрема кККи таке здійснення діяКьнКсті забКрКняГться закКнКмК аКе юридична КсКба як така ще існуГЯ Ачасники юридичнКї КсКбиК суд абК КрганК щК ухва-Кив рішення прК припинення юридичнКї КсКбиК зК-бКв’язані впрКдКвж трьКх рКбКчих днів із дати ухваКення рішення письмКвК пКвідКмити КрганК щК здійснюГ держа-вну реГстраГіюЯ АісКя внесення запису прК ухваКення рішення за-снКвників (учасників) юридичнКї КсКбиК суду абК упКвнК-важенКгК ними Кргану прК припинення юридичнКї КсКби дК ЄдинКгК державнКгК реГстру юридичних Ксіб та фізич-них Ксіб-підприГмГів пКдаГться пКвідКмКення прК вне-сення запису дК ЄдинКгК державнКгК реГстру юридичних Ксіб та фізичних Ксіб-підприГмГів щКдК ухваКення рішен-ня заснКвників (учасників) юридичнКї КсКбиК суду абК упКвнКваженКгК ними Кргану прК припинення юридичнКї КсКби пубКікуГться у спеГіаКізКванКму друкКванКму засК-бі масКвКї інфКрмаГіїЯ Ачасники юридичнКї КсКбиК суд абК КрганК щК ухва-Кив рішення прК припинення юридичнКї КсКбиК відпКвід-нК дК ГьКгК ККдексу призначають кКмісію з припинення юридичнКї КсКби (кКмісію з реКрганізаГіїК КіквідаГійну кКмісію)К гКККву кКмісії абК КіквідатКра та встанКвКюють пКрядКк і стрКк заявКення кредитКрами свКїх вимКг дК юридичнКї КсКбиК щК припиняГтьсяЯ ВикКнання функГій кКмісії з припинення юридичнКї КсКби (кКмісії з реКрганізаГіїК КіквідаГійнКї кКмісії) мКже бути пКкКаденК на Крган управКіння юридичнКї КсКбиЯ ДК кКмісії з припинення юридичнКї КсКби (кКмісії з реКрганізаГіїК КіквідаГійнКї кКмісії) абК КіквідатКра з мК-
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менту призначення перехКдять пКвнКваження щКдК управКіння справами юридичнКї КсКбиЯ ГКККва кКмісіїК її чКени абК КіквідатКр юридичнКї КсКби представКяють її у віднКсинах із третіми КсКбами та виступають у суді від імені юридичнКї КсКбиК яка припиняГтьсяЯ стрКк заявКення кредитКрами свКїх вимКг дК юриди-чнКї КсКбиК яка припиняГтьсяК не мКже станКвити менше двКх і біКьше шести місяГів із дня КпубКікування пКвідКм-Кення прК рішення щКдК припинення юридичнКї КсКбиЯ ККжна Ккрема вимКга кредитКраК зКкрема щКдК спКати пКдатківК збКрівК ГдинКгК внеску на загаКьнКК-бКв’язкКве державне сКГіаКьне страхуванняК страхКвих кКштів дК АенсійнКгК фКнду АкраїниК фКндів сКГіаКьнКгК страхуванняК рКзгКядаГтьсяК пісКя чКгК ухваКюГться від-пКвідне рішенняК яке надсиКаГться кредитКру не пізніше тридГяти днів із дня Ктримання юридичнКю КсКбКюК щК припиняГтьсяК відпКвіднКї вимКги кредитКраЯ Юридична КсКба вважаГться припиненКю з дня вне-сення дК ГдинКгК державнКгК реГстру запису прК її при-пинення (чЯ 2 стЯ 104 лК)Я ДК ГьКгК мКменту вКна існуГ як суб’Гкт праваК хКча мКже й не здійснювати (припинити) свКю діяКьністьЯ Арипинення суб’Гктів гКспКдарювання регуКюГ зна-чна кіКькість нКрмативних актівК дК яких насамперед на-Кежать лК АкраїниК ГК АкраїниК ЗакКни Акраїни «АрК дер-жавну реГстраГію юридичних Ксіб і фізичних Ксіб-підприГмГів»К «АрК гКспКдарські тКвариства»К «АрК акГіК-нерні тКвариства» та інші нКрмативнК-правКві актиЯ Арипинення юридичнКї КсКбиК згіднК з стЯ 104 ливі-КьнКгК кКдексу АкраїниК мКже відбуватися двКма шКяха-ми: в резуКьтаті передання всьКгК свКгК майнаК прав та КбКв’язків іншим юридичним КсКбам (правКнаступниГт-ва) та внасКідКк КіквідаГіїЯ В КстанньКму випадку замість припиненКї юридичнКї КсКби не виникаГ іншКї юридичнКї 
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КсКбиК яка надіКяГться її майнКм (зКкрема правами та КбКв’язками)Я ВартК зазначитиК щК в закКнКдавстві Акраїни немаГ ГдинКгК підхКду дК визначення шКяхів (фКрм) припинен-ня суб’Гктів гКспКдарювання А стЯ 59 ГК АкраїниК визна-чаючиК щК припинення суб’Гкта гКспКдарювання здійсню-Гться шКяхКм йКгК реКрганізаГії абК КіквідаГіїК вказанК чКтири фКрми реКрганізаГії суб’Гкта гКспКдарювання: зКиттяК приГднанняК пКдіК та перетвКренняЯ А стЯ 104 лК Акраїни зазначенКК щК юридична КсКба припиняГться в резуКьтаті реКрганізаГії (зКиттяК приГднанняК пКдіКуК пе-ретвКрення) абК КіквідаГіїЯ А разі реКрганізаГії юридич-них Ксіб майнКК права та КбКв’язки перехКдять дК правК-наступниківЯ схКжКю за змістКм дК ГіГї статті Г стЯ 33 ЗакКну Акраїни «АрК державну реГстраГію юридичних Ксіб та фізичних Ксіб-підприГмГів»К аКе термін «реКрганізаГія» навКдиться в дужках як узагаКьнюючий дКя зКиттяК приГ-днанняК пКдіКуК перетвКренняЯ  Крім тКгКК у пЯ 3 стЯ 104 лК Акраїни чіткК зазначенКК щК пКрядКк припинення юридичнКї КсКби в прКГесі від-нКвКення її пКатКспрКмКжнКсті абК банкрутства встанКв-КюГться Ккремим закКнКмК а не кКдексКмЯ Таким ЗакКнКм Г ЗакКн Акраїни «АрК віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкрутКм»Я НеКбхіднК за-значитиК щКК на відміну від лК АкраїниК ГК АкраїниК інших нКрмативнК-правКвих актівК Гей ЗакКн зважаГ на КсКбКи-вКсті правКсуб’ГктнКсті сіКьськКгКспКдарських підпри-Гмств та фермерських гКспКдарствЯ  На підставі стЯстЯ 86 та 93 ЗакКну «АрК віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкру-тКм» мКжна виКкремити такі характерні КсКбКивКсті Кікві-даГії сіКьськКгКспКдарських підприГмств та фермерських гКспКдарствЯ ВКднКчас хай не ввКдить в Кману термін «сіКьськКгКспКдарські підприГмства» – Ге збірнийК уза-
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гаКьнюючийК рКдКвий термінК який КхКпКюГ всіх юридич-них Ксіб будь-якКї КрганізаГійнК-правКвКї фКрмиК предме-тКм діяКьнКсті яких Г ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтваЯ ЗгіднК з тіГю ж стЯ 86 ЗакКну сіКьськК-гКспКдарськими підприГмствами дКя ГіКей ГьКгК ЗакКну вважаються юридичні КсКбиК КснКвним видКм діяКьнКсті яких Г вирКщування (вирКбниГтвКК вирКбниГтвК та пере-рКбка) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК виручка від реаКі-заГії вирКщенКї (вирКбКенКїК вирКбКенКї та перерКбКенКї) ними сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії станКвить не менше 50 відсКтків загаКьнКї суми виручкиЯ АсКбКивКсті банкрут-ства сіКьськКгКспКдарських підприГмствК передбачені Гим ЗакКнКмК застКсКвуються такКж дК рибних гКспКдарствК рибКККвеГьких кККгКспівК виручка від реаКізаГії вирКщенКї (вирКбКенКї та перерКбКенКї) сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії та виККвКених вКдних біКККгічних ресурсів станК-вить не менше 50 відсКтків загаКьнКї суми виручкиЯ АсКбКивКсті: 1Я А разі прКдажу Кб’Гктів нерухКмКстіК які викКрис-тКвуються дКя ГіКей сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва та Г вКасністю сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмстваК щК визнанК банкрутКмК за інших рівних умКв переважне пра-вК на придбання зазначених Кб’Гктів наКежить сіКьськК-гКспКдарським підприГмствам і фермерським гКспКдарст-вамК рКзташКваним у Гій місГевКстіЯ ДКя забезпечення переважнКгК права придбання майна бКржника арбітраж-ний керуючий надсиКаГ пКвідКмКення прК прКдаж підп-риГмства бКржникаК майна бКржника КсКбамК які займа-ються вирКбниГтвКм абК вирКбниГтвКм і перерКбкКю сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії і вКККдіють земеКьнКю діКянкКюК безпКсередньК приКегККю дК земеКьнКї діКянки бКржникаК а такКж КпубКікКвуГ в друкКванКму Кргані за місГезнахКдженням бКржника інфКрмаГію прК прКдаж підприГмства бКржникаК йКгК майна із зазначенням пКча-
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ткКвКї Гіни прКдажу підприГмства бКржникаК йКгК майнаК щК виставКяються на тКргиЯ 2Я А разі КіквідаГії сіКьськКгКспКдарськКгК підприГм-ства у зв’язку з визнанням йКгК банкрутКм рішення щКдК земеКьних діКянКкК які Г вКасністю такКгК підприГмстваК надані йКму в пКстійне чи тимчасКве кКристуванняК зКк-рема на умКвах КрендиК ухваКюГться відпКвіднК дК Земе-КьнКгК кКдексу АкраїниЯ 3Я Аід час введення прКГедури рКзпКрядження май-нКм бКржника анаКіз фінансКвКгК станКвища сіКьськКгКс-пКдарськКгК підприГмства пКвинен прКвКдитися з ураху-ванням сезКннКсті сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва та йКгК заКежнКсті від прирКднК-кКіматичних умКвК а та-кКж мКжКивКсті задКвККення вимКг кредитКрів за раху-нКк дКхКдівК які мКжуть бути Кдержані сіКьськКгКспКдар-ським підприГмствКм пісКя закінчення відпКвіднКгК пері-Кду сіКьськКгКспКдарських рКбітЯ 4Я Аішення прК звернення з кККпКтанням дК гКспК-дарськКгК суду прК санаГію сіКьськКгКспКдарських підпри-Гмств ухваКюГться кКмітетКм кредитКрів за участю пред-ставника Кргану місГевКгК самКврядуванняЯ ле пКв’язанК з тимК щКК як правиККК сіКьськКгКспКдарські підприГмства у сіКьській місГевКсті мають характеристику містКутвКрюю-чихК тКбтК такихК кіКькість праГівників яких з урахуванням чКенів їх сімей станКвить не менше пКККвини чисеКьнКсті насеКення адміністративнК-теритКріаКьнКї КдиниГіК у якій рКзташКвана така юридична КсКбаЯ  5Я санаГія сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмства ввК-диться на стрКк дК закінчення відпКвіднКгК періКду сіКь-ськКгКспКдарських рКбіт з урахуванням часуК неКбхіднКгК дКя реаКізаГії вирКщенКї (вирКбКенКїК вирКбКенКї та пе-рерКбКенКї) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Зазначений стрКк не мКже перевищувати п’ятнадГяти місяГівЯ ЩКдК КсКбКивКстей банкрутства фермерськКгК гКс-пКдарстваК тКК хКч Кстанні й Г юридичними КсКбамиК прКте 
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мають істКтну відмінність від «традиГійних» юридичних КсібК пКв’язану і із скКадКм учасників-чКенівК і внутрішні-ми правКвіднКсинамиЯ АідставКю дКя визнання фермерсь-кКгК гКспКдарства банкрутКм Г йКгК неспрКмКжність за-дКвККьнити впрКдКвж шести місяГів пісКя завершення відпКвіднКгК періКду сіКьськКгКспКдарських рКбіт вимКги кредитКрів за грКшКвими зКбКв’язаннями та/абК зК-бКв’язання щКдК спКати пКдатків і збКрів (КбКв’язкКвих пКатежів)К страхКвих внесків на загаКьнККбКв’язкКве дер-жавне пенсійне та інше сКГіаКьне страхуванняК пКвернен-ня невикКристаних кКштів ФКнду сКГіаКьнКгК страхуван-ня з тимчасКвКї втрати праГездатнКстіЯ ЗакКнКдавеГь дещК некКректнК вказав у пЯ 2 стЯ 50 ЗакКну Акраїни «АрК віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкрутКм»К щК заява прК пКрушення справи прК банкрутствК пКдаГться дК гКспК-дарськКгК суду підприГмГем – гКККвКю фермерськКгК гКс-пКдарства за наявнКсті письмКвКї згКди всіх чКенів фер-мерськКгК гКспКдарстваЯ НасправдіК підприГмГем Г фер-мерське гКспКдарствКК представКене гКККвКюЯ АрКте гК-ККвне у Гій нКрмі – КбКв’язкКва письмКва згКда всіх чКенів фермерськКгК гКспКдарстваЯ  Заява підписуГться гКККвКю фермерськКгК гКспКдарстваЯ ДК заяви гКККви фермерськКгК гКспКдарства прК пК-рушення справи прК банкрутствК такКж дКдаються дКку-ментиК які містять відКмКсті: – прК скКад і вартість майна фермерськКгК гКспКдарства; – прК скКад і вартість майнаК яке наКежить чКенам фермерськКгК гКспКдарства на праві вКаснКсті; – прК рКзмір дКхКдівК які мКжуть бути Кдержані фер-мерським гКспКдарствКм пісКя завершення відпКвіднКгК періКду сіКьськКгКспКдарських рКбітЯ Зазначені дКкументи дКдаються гКККвКю фермерсь-кКгК гКспКдарства дК відзиву на пКдану кредитКрКм заяву прК пКрушення справи прК банкрутствКЯ 
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ГКККвКю фермерськКгК гКспКдарства у двКмісячний стрКк із дня прийняття гКспКдарським судКм заяви прК пК-рушення справи прК банкрутствК фермерськКгК гКспКдарст-ва мКже бути пКданК дК гКспКдарськКгК суду пКан віднКв-Кення пКатКспрКмКжнКсті фермерськКгК гКспКдарстваЯ А разіК якщК здійснення захКдівК передбачених пКа-нКм віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті фермерськКгК гКс-пКдарстваК дасть змКгу фермерськКму гКспКдарствуК зКк-рема за рахунКк дКхКдівК які мКжуть бути Кдержані фер-мерським гКспКдарствКм пісКя закінчення відпКвіднКгК періКду сіКьськКгКспКдарських рКбітК пКгасити вимКги за грКшКвими зКбКв’язаннямиК гКспКдарським судКм ввК-диться прКГедура рКзпКрядження майнКм фермерськКгК гКспКдарстваЯ АрК введення прКГедури рКзпКрядження майнКм фермерськКгК гКспКдарства гКспКдарським судКм винК-ситься ухваКаЯ АрКГедура рКзпКрядження майнКм фермерськКгК гКспКдарства ввКдиться на стрКк закінчення відпКвіднКгК періКду сіКьськКгКспКдарських рКбіт з урахуванням часуК неКбхіднКгК дКя реаКізаГії вирКщенКї (вирКбКенКї та пе-рерКбКенКї) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Зазначений стрКк не мКже перевищувати п’ятнадГяти місяГівЯ АрКГедуру рКзпКрядження майнКм фермерськКгК гКспКдарства мКже бути дКстрКкКвК припиненК гКспКдар-ським судКм за заявКю рКзпКрядника майна чи будь-кКгК із кредитКрів у разі: – невикКнання захКдівК передбачених пКанКм віднК-вКення пКатКспрКмКжнКсті фермерськКгК гКспКдарства; – наявнКсті інших КбставинК які свідчать прК немКж-Кивість віднКвКення пКатКспрКмКжнКсті фермерськКгК гКспКдарстваЯ АісКя дКстрКкКвКгК припинення прКГедури рКзпК-рядження майнКм фермерськКгК гКспКдарства фермерсь-
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ке гКспКдарствК визнаГться гКспКдарським судКм банкру-тКм і відкриваГться КіквідаГійна прКГедураЯ ДКя здійснення прКГедури рКзпКрядження майнКм фермерськКгК гКспКдарства гКспКдарським судКм призна-чаГться рКзпКрядник майна в пКрядкуК встанКвКенКму Гим ЗакКнКмЯ А разі визнання гКспКдарським судКм фермерськКгК гКспКдарства банкрутКм і відкриття КіквідаГійнКї прК-Гедури дК скКаду КіквідаГійнКї маси фермерськКгК гКспК-дарства вкКючаються нерухКме майнКК яке перебуваГ у спіКьній вКаснКсті чКенів фермерськКгК гКспКдарстваК зКкрема насадженняК гКспКдарські та інші будівКіК меКіК-ративні та інші спКрудиК прКдуктивна та рКбКча худКбаК птиГяК сіКьськКгКспКдарська та інша техніка й КбКаднан-няК транспКртні засКбиК інвентарК та інше майнКК набуті дКя фермерськКгК гКспКдарства на загаКьні кКшти йКгК чКенівК а такКж правК Кренди земеКьнКї діКянки та інші майнКві праваК які наКежать фермерськКму гКспКдарству і мають грКшКву КГінкуЯ А разі банкрутства фермерськКгК гКспКдарства земе-Кьна діКянкаК надана фермерськКму гКспКдарству в тимча-сКве кКристуванняК зКкрема на умКвах КрендиК викКристК-вуГться відпКвіднК дК ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниЯ МайнКК щК наКежить гКККві та чКенам фермерськКгК гКспКдарства на праві приватнКї вКаснКстіК а такКж інше майнКК стКсКвнК якКгК дКведенКК щК вКнК набутК на дКхК-диК які не Г у спіКьній вКаснКсті чКенів фермерськКгК гКс-пКдарстваК не вкКючаються дК скКаду КіквідаГійнКї масиЯ НерухКме майнКК а такКж майнКві права щКдК неру-хКмКгК майнаК які вкКючаються дК скКаду КіквідаГійнКї маси фермерськКгК гКспКдарстваК мКжуть бути прКдані тіКьки на аукГіКніК КбКв’язкКвими умКвами якКгК Г збере-ження ГіКьКвКгК призначення сіКьськКгКспКдарських Кб’ГктівК щК прКдаютьсяЯ 
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Із дня прийняття пКстанКви прК визнання фер-мерськКгК гКспКдарства банкрутКм і відкриття Кіквіда-ГійнКї прКГедури діяКьність фермерськКгК гКспКдарст-ва припиняГтьсяЯ ГКспКдарський суд надсиКаГ кКпію пКстанКви прК визнання фермерськКгК гКспКдарства банкрутКм дК Крга-нуК який здійснив державну реГстраГію фермерськКгК гКспКдарстваК та Кргану місГевКгК самКврядування за міс-ГезнахКдженням фермерськКгК гКспКдарстваЯ   
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 1Я Як співвіднКсяться пКняття «сіКьськКгКспКдарський вирКбник» та «сіКьськКгКспКдарський тКварКвирКбник»? 2Я А чКму пККягаГ співвіднКшення загаКьнКї та спеГі-аКьнКї правКздатнКсті суб’Гктів аграрних правКвіднКсин? 3Я Чим зумКвКені КсКбКивКсті правКвКгК станКвища суб’Гктів аграрних правКвіднКсин? 4Я Чи передбачені чинним закКнКдавствКм Акраїни вимКги дК чКенства/заснКвниГтва/участі в юридичних КсКбах – суб’Гктах аграрнКгК гКспКдарювання? 5Я Дайте визначення пКняття «суб’Гкт аграрних пра-вКвіднКсин»Я    
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 

 1Я Чи правКмірнК визнавати дКмКгКспКдарства суб’Гктами аграрних правКвіднКсин? 2Я Як співвіднКсяться пКняття «дКмКгКспКдарствК» та «КсКбисте сеКянське гКспКдарствК»Я 3Я ЗакріпКення правКвКгК статусу сеКян: значення та перспективиЯ   
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ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
СУБ’ЄКТІВ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА – 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
(ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ (СГК), 
ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА 

ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ 
 

І. Поняття та особливості агропідприємництва 
ІІ. Особливості правового статусу фермерських гос-

подарств 
Поняття та юридичні ознаки фермерського госпо-

дарства. Значення та роль фермерських господарств у 
розвитку аграрного виробництва 

Порядок створення фермерського господарства. Ор-
ганізаційно-управлінські правовідносини у фермерському 
господарстві 

Земельні правовідносини у фермерському господарстві 
Майнові правовідносини у фермерському господарстві.  
Припинення фермерського господарства 
ІІІ. Особливості правового статусу сільськогосподар-

ських кооперативів (СГК) 
Поняття сільськогосподарської кооперації. Коопера-

тивні принципи 
Поняття та юридичні ознаки сільськогосподарських 

кооперативів. Умови членства в кооперативі 
Типи та види сільськогосподарських кооперативів 
Земельні правовідносини у сільськогосподарських ко-

оперативів 
Майнові правовідносини у сільськогосподарських коо-

перативів 
Припинення сільськогосподарських кооперативів 
ІV. Особливості правового статусу колективних 

сільськогосподарських підприємств (КСП) 
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Поняття та роль колективних сільськогосподарсь-
ких підприємств 

V. Особливості правового статусу державних сільсь-
когосподарських підприємств 

Державні сільськогосподарські підприємства: по-
няття, особливості, види 

Правовий режим майна та земель державних та ко-
мунальних сільськогосподарських земель 

VІ. Об’єднання суб’єктів аграрного підприємництва, 
їхні види 

Правове становище кооперативних об’єднань 
Особливості правового статусу агрохолдингів 

 
I. ПОНЗТТЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА 

 Нині пКняття аграрнКгК підприГмниГтва не Г уста-КенимЯ ГКспКдарський кКдекс Акраїни містить рКдКве пК-няття «підприГмниГтвК»Я ле – самКстійнаК ініГіативнаК систематичнаК на вКасний ризик гКспКдарська діяКьністьК щК здійснюГться суб’Гктами гКспКдарювання (підприГм-Гями) з метКю дКсягнення екКнКмічних і сКГіаКьних ре-зуКьтатів та Кдержання прибутку (стЯ 42 ГКА)Я ВКднКчас ні в кКгК не виникаГ сумнівівК щК підприГмниГька діяКьність у сіКьськКму гКспКдарстві маГ свКї Кб’Гктивні КсКбКивКстіЯ БіКьшість із них випКиваГК зКкремаК із КсКбКивКстей сіКь-ськКгКспКдарськКї праГіЯ НаприкКадК наявність нКрмаКь-нКгК вирКбничКгК ризикуК зумКвКенКгКК зКкремаК заКежні-стю від прирКднК-кКіматичних умКв тКщКЯ На системати-чність як Кзнаку підприГмниГтва в сіКьськКму гКспКдарс-тві накКадаГться сезКнність вирКбниГтваЯ АКхідна мета підприГмниГтва – дКсягнення екКнКмічних і сКГіаКьних резуКьтатівК мКжКивКК найбіКьшКю мірКю характеризуГ саме агрКпідприГмниГтвКК з КгКяду на теК щК біКьшість суб’Гктів агрКпідприГмниГтва мають містКутвКрюваКь-
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ний характерК Г КснКвним джереККм дКбрКбуту сеКянК ви-рКбКяють суспіКьнК неКбхідну життГзабезпечуваКьну прКдукГію тКщКЯ  НайпринГипКвішКю КзнакКю агрКпідприГмниГтва Г теК щК КснКвним засКбКм вирКбниГтва тут визнаються земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК тКму і здійс-нення ГіГї діяКьнКсті відбуваГться на значних теритКріях і йКгК кКнГентраГія неефективнаЯ АсКбКивістю гКККвнКгК засКбу вирКбниГтва Г теК щК земКі не мКжуть бути заміне-ні іншими засКбами вирКбниГтваЯ Аід час раГіКнаКьнКгК й ефективнКгК їх викКристання земКі збіКьшують свКю прКдуктивністьЯ Відтак нині актуаКьним Г іннКваГійний рКзвитКк агрКпідприГмниГтва з викКристанням агрКекК-ККгічних технКККгійК наукКвК виваженКї індустріаКізаГії сіКьськКгК гКспКдарстваЯ свКГю чергКюК кККи йдеться прК мікрКагрКпідприГмниГтвК та маКе агрКпідприГмниГтвКК земКіК які викКристКвуються агрКпідприГмГямиК пКвинні бути максимаКьнК набКижені дК місГь прКживання зем-КевикКристувачівЯ АгрКпідприГмниГтвК маГ справу з жи-вими Крганізмами: тваринами і рКсКинамиК які рКзвива-ються не за екКнКмічнимиК а за біКККгічними закКнамиЯ А сіКьськКму гКспКдарстві рКбКчий періКд не збігаГться з періКдКм вирКбниГтваЯ А зв’язку з Гим КрганізаГія вирКб-ниГтва тут не пКвинна мати характер найманКї праГіЯ На-ймана праГя маГ викКристКвуватись радше як винятКкЯ З КгКяду на ГеК в світі найпКширенішими КрганізаГійнК-правКвими фКрмами агрКпідприГмниГтва Г фермерські гКспКдарстваК в КснКві яких Г спіКьна праГя чКенів сім’ї та рКдичів на засадах чКенстваЯ Крім тКгКК агрКпідприГмниГтвК пКтребуГ значнКї державнКї підтримки та державнКгК регуКюванняК щК яскравК прКдемКнстрКванК практикКю країн ЄсК сШАК Ка-надиК ІзраїКюК інших країнК у яких сіКьське гКспКдарствК Г пріКритетнКю абК важКивКю гаКуззю екКнКмікиЯ  
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А статті 43 ГКспКдарськКгК кКдексу Акраїни закріп-КенК принГипК за яким підприГмГі мають правК без Кбме-жень самКстійнК здійснювати будь-яку підприГмниГьку діяКьністьК яку не забКрКненК закКнКмЯ А КсКбКивКсті здійснення Ккремих видів підприГмниГтва встанКвКю-ються закКнКдавчими актамиЯ АрганізаГійній структурі сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни характерна мнКжинність КрганізаГійнК-правКвих фКрм агрКпідприГмниГтваЯ  
 
 

II. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  
ПОНЗТТЗ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

ЗНАЧЕННЗ ТА РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  станКм на 1 КистКпада 2013 рЯ в Акраїні наКічува-ККсь майже 41 тисЯ фермерських гКспКдарствК у вКаснКсті та кКристуванні яких знахКдиККся 4К5 мКнЯ га сіКьгКспу-гідьК зКкрема 4К3 мКнЯ га ріККіЯ  ВідрКдження аграрнКгК підприГмниГтва в Акраїні рКзпКчаККся з прийняттям ЗакКну Акраїни «АрК сеКянсь-ке (фермерське) гКспКдарствК» від 20 грудня 1991 рЯ лей закКн встанКвив правКві умКви та пКрядКк Кдержання земеКьних діКянКк дКя ствКрення фермерських гКспК-дарствК запКчаткувавши юридичну мКжКивість їх виник-нення вже на перших етапах прКведення радикаКьнКї зе-меКьнКї рефКрми112Я 

–––––––– 112 Фермерське гКспКдарствК: правКві засади ствКренняК функГіКну-вання та припинення: навчЯ-практЯ пКсібник / МЯ ВЯ ШуКьгаК ВЯ АЯ Душ-манК АЯ ФЯ КуКиничК ВЯ ЮЯ Юркевич; за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – ХЯ: ТАВ «Адіс-сей»К 2004Я – сЯ 3Я  
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Як зазначаГ МЯ ЯЯ ВащишинК сеКянське (фермерське) гКспКдарствК за закКнКм 1991 рЯ буКК свКГріднКю фКрмКю підприГмниГтва грКмадян АкраїниК які виявиКи бажання здебіКьшКгК КсКбистКю праГею чКенів ГьКгК гКспКдарства займатися тКварним сіКьськКгКспКдарським вирКбниГт-вКмК адже ведення гКспКдарства переважнК праГею най-маних праГівників вже буКК підставКю дКя припинення діяКьнКсті сеКянськКгК (фермерськКгК) гКспКдарстваЯ лим закКнКдавеГь Кбмежував дКступ найманих праГівників дК фермерськКгК гКспКдарстваК жКрсткК кКнтрККюючи їх трудКву участь113Я Нині станКвище фермерських гКспКдарств урегуКьК-ванК нКрмами ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспКдар-ствК» від 19 червня 2003 рЯ114 ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарствК»К фермерське гКспКдарствК Г фКрмКю підприГм-ниГькКї діяКьнКсті грКмадян із ствКренням юридичнКї КсКбиК які виявиКи бажання вирКбКяти тКварну сіКьськК-гКспКдарську прКдукГіюК займатися її перерКбкКю та реа-КізаГіГю з метКю Ктримання прибутку на земеКьних діКя-нкахК наданих їм дКя ведення фермерськКгК гКспКдарства відпКвіднК дК закКнуЯ  Із ГіГї дефініГії мКжна виКкремити такі юридичні Кзнаки фермерських гКспКдарств: 1Я ле фКрма підприГмниГькКї діяКьнКсті грКмадян АкраїниЯ  Із наведенКгКК мКжна зрКбити два виснКвкиЯ Аерший – фермерське гКспКдарствК Г самКстійнКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю підприГмниГтваЯ Наявність спеГіаКь-нКгК ЗакКнуК який регКаментуГ статус фермерських гКс-
–––––––– 113 Ващищин МЯ АКзвитКк фермерськКгК закКнКдавства Акраїни / МЯ Ващищин // ВіснЯ ЛьвівЯ ун-туЯ – серЯ юридЯ – 2008Я – ВипЯ 46Я – сЯ 153Я 114 ГКККс АкраїниЯ – 2003Я – 29 КипняЯ 
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пКдарств і безпКсереднГ фКрмуКювання йКгК пКняття як фКрми підприГмниГтваК підтверджуГ наш виснКвКкЯ 
ПроблемаЯ Крім спеГіаКьнКгК ЗакКну Акраїни «АрК фермерські гКспКдарства»К правКвий статус фермерських гКспКдарств визначаГться ГКспКдарськимК ливіКьнимК ЗемеКьним кКдексами та іншими нКрмативнК-правКвими актами АкраїниЯ Аднак чинне закКнКдавствК Акраїни Г непКсКідКвним у питаннях підхКдів дК визначення статусу ФГК щК призвеКК дК наявнКсті у йКгК нКрмах чисКенних неузгКджень та суперечнКстейЯ  АКгКджуГмКсьК щКК незважаючи на теК щК лК Акраїни не передбачив КрганізаГійнК-правКвКї фКрми ФГК Кстанні за свКГю правКвКю прирКдКю Г кКрпКративними юридич-ними КсКбамиЯ Аідтвердженням такКгК виснКвку Г ствК-рення ФГ шКяхКм Кб’Гднання Ксіб та/абК майна з метКю Ктримання прибутку115Я ГК Акраїни фермерські гКспКдарства передбачені гКавКю 11 «Ариватні підприГмстваЯ Інші види підпри-Гмств»Я Аднак наведений кКдифікКваний акт містить Ки-ше загаКьні пКККження стКсКвнК ФГК пКкКадаючи завдан-ня регуКювання їх правКвКгК статусу на спеГіаКьний за-кКнЯ ЗгіднК із ГК Акраїни фермерське гКспКдарствК Г фКр-мКю підприГмниГтва грКмадян із метКю вирКбниГтваК перерКбки та реаКізаГії тКварнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Таке визначення не зКвсім відпКвідаГ сутнКсті Гих гКспКдарств як самКстійних суб’Гктів гКспКдарюван-няК КскіКьки не вказуГ на наявність у них статусу юридич-нКї КсКби та інших характерних Кише їм юридичних КзнакЯ Крім тКгКК не зКвсім зрКзуміКим Г рКзміщення нКрм прК фермерські гКспКдарства у гКаві 11 ГКспКдарськКгК 

–––––––– 115 ЗеКіскК АЯ АравКвий статус фермерських гКспКдарств як юриди-чних Ксіб приватнКгК права / АЯ ЗеКіскК // АравК АкраїниЯ – 2010Я – № 5Я – сЯ 143–147Я 
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кКдексу АкраїниК яка визначаГ статус приватних та інших підприГмствЯ Із ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарствК» чіткК випКиваГ самКстійний характер ГіГї Крга-нізаГійнК-правКвКї фКрми підприГмниГтваЯ  АКе і ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК» не Г пКсКідКвним у закріпКенні правКвКгК статусу Гих гКс-пКдарствЯ стЯ 22 ЗакКну фактичнК нівеКюГ статус фермер-ськКгК гКспКдарства як самКстійнКгК суб’Гкта права – юридичнКї КсКбиК рКзгКядаючи фермерське гКспКдарствК як Кб’Гкт майнКвих прав – ГіКісний майнКвий кКмпКексК щК КхКпКюГ майнКК передане дК скКаденКгК капітаКуК не-рКзпКдіКений прибутКкК майнКві та інші зКбКв’язанняЯ За рішенням чКенів ФГ та відпКвіднК дК ЗакКну ФГ як ГіКіс-ний майнКвий кКмпКекс мКже бути відчуженК на підставі ГивіКьнК-правКвих угКдЯ Наведене даГ змКгу стверджуватиК щК ФГ рКзгКяда-ються закКнКдавГем КднКчаснК як суб’Гкт і Кб’Гкт праваЯ ліКкКм КчевиднКК щК така «пКдвійність» не мКже сприяти ефективнКму регуКюванню їх діяКьнКсті116Я А юридичній Кітературі висККвКенК спірну прКпКзи-Гію щКдК внесення змін дК ЗакКну Акраїни «АрК фермерсь-ке гКспКдарствК»К ЗакКну Акраїни «АрК гКспКдарські тКва-риства» та ливіКьнКгК кКдексу АкраїниК зазначивши у них прК теК щК фермерське гКспКдарствК як юридична КсКба приватнКгК права Г спеГіаКьнКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю діяКьнКсті гКспКдарськКгК тКвариства117Я Беззаперечним Г теК щК гКспКдарські тКвариства та фермерські гКспКдарства Г різнКвидКм підприГмниГьких 
–––––––– 116 ЗеКіскК АЯ АравКвий статус фермерських гКспКдарств як юри-дичних Ксіб приватнКгК права // АравК АкраїниЯ – 2010Я – № 5Я – сЯ 143–147Я 117 Гузеват МЯ АЯ ливіКьнК-правКві фКрми КрганізаГії і діяКьнКсті фермерськКгК гКспКдарства: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я03 / МЯ АЯ Гузеват; НаГЯ ун-т «ЮридЯ акадЯ Акраїни імЯ ЯрКсКава МудрКгК»Я – ХЯК 2013Я – 20 сЯ 
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тКвариствЯ ВКднКчас фермерські гКспКдарства мають гКи-бКку спеГифікуК яка ґрунтуГться на сімейнК-рКдинних зв’язкахК в КрганізаГійнК-управКінськихК майнКвихК земе-Кьних правКвіднКсинахЯ  Другий виснКвКкК щК випКиваГ із фКрмуКювання «фермерське гКспКдарствК – фКрма підприГмниГькКї дія-КьнКсті грКмадян Акраїни»К тКбтК чКенами ГьКгК гКспК-дарства мКжуть бути Кише грКмадяни АкраїниЯ ле підкрі-пКюГться стЯ 5 ГьКгК ЗакКнуК згіднК із якКю правК на ствК-рення фермерськКгК гКспКдарства маГ кКжний діГздатний грКмадянин АкраїниК який дКсяг 18-річнКгК віку тКщКЯ Відтак інКземні грКмадяниК КсКби без грКмадянства мК-жуть брати участь у діяКьнКсті фермерськКгК гКспКдарст-ва Кише як наймані праГівникиЯ сКід КсКбКивК нагКККситиК щК заснКвникКм фермер-ськКгК гКспКдарства не мКже бути юридична КсКбаК навіть вітчизнянаЯ АтжеК фермерське гКспКдарствК нікККи не мКже бути дКчірнім підприГмствКмЯ лим вКнК вигіднК від-різняГться від інших юридичних КсібК які ствКрюються та функГіКнують у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГ-тваК КскіКьки фермерське гКспКдарствК не мКже застКсК-вуватися під час фКрмування так званих «хККдингКвих» пірамідК які частК ствКрюються з метКю «тінізаГії» підприГм-ниГькКї діяКьнКсті118Я  2Я Фермерське гКспКдарствК Г юридичнКю КсКбКюК тКбтК КрганізаГіГюК яка ствКрена та зареГстрКвана у вста-нКвКенКму закКнКм пКрядкуК надіКяГться відпКвіднК Ги-віКьнКю правКздатністю і діГздатністюК мКже бути пКзи-вачем та відпКвідачем у судіЯ Як юридична КсКба фермер-ське гКспКдарствК маГ відКкремКене від йКгК заснКвників 
–––––––– 118 КуКинич АЯ ФЯ АравКві питання ствКрення та діяКьнКсті фермер-ських гКспКдарств / АЯ ФЯ КуКинич [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://webcacheЯgoogleuoercontentЯcog/oearch?n=cache:GoX2yp-XopJAJ:wwwЯtaprojectoЯorgЯua/fileo/200912171611240ЯKulinich_ 



145 

майнКК яке наКежить йКму на праві вКаснКстіЯ ля Кзнака маГ важКиве значення з КгКяду на пКсКідКвність закріп-Кення за Гим гКспКдарствКм статусу юридичнКї КсКбиЯ Адже сеКянське (фермерське) гКспКдарствКК яке такКж нібитК надіКяККсь статусКм юридичнКї КсКбиК не маКК ані вКаснКгК майна (майнК наКежаКК на праві спіКьнКї суміс-нКї вКаснКсті чКенів ГьКгК гКспКдарства)К ані вКасних зе-меКь (земКі надаваКись грКмадянину Акраїни – заснКвни-кКві гКспКдарства у йКгК вКасність)Я Фермерське гКспК-дарствК діГ на КснКві статутуЯ Аднак дКя державнКї реГст-раГіїК крім статутуК вимагаГться такКж устанКвчий дКгК-вірЯ А статуті зазначаються найменування гКспКдарстваК йКгК місГезнахКдженняК адресаК предмет і мета діяКьнКстіК пКрядКк фКрмування майна (скКаденКгК капітаКу)К Кргани управКінняК пКрядКк ухваКення ними рішеньК пКрядКк вступу дК гКспКдарства та вихКду з ньКгК та інші пККК-женняК щК не суперечать закКнКдавству АкраїниЯ 3Я Зміст діяКьнКсті фермерськКгК гКспКдарства пК-КягаГ у вирКбниГтвіК перерКбГіК реаКізаГії тКварнКї сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ 4Я свКю діяКьність фермерське гКспКдарствК прКва-дить на земеКьних діКянках сіКьськКгКспКдарськКгК при-значенняК наданих дКя Гих ГіКейЯ 5Я АрКте найважКивішКю КзнакКюК яка відрізняГ фе-рмерські гКспКдарства від інших суб’Гктів аграрнКгК підп-риГмниГтваК Г йКгК сімейнК-рКдинний скКадЯ А пЯ 2 стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК» зазначе-нКК щК вКнК мКже бути ствКрене Кдним грКмадянинКм Акраїни абК кіКькКма грКмадянами АкраїниК які Г рКдича-ми абК чКенами сім’ї відпКвіднК дК закКнуЯ  6Я ВіднКсини у фермерськКму гКспКдарстві ґрунту-ються на чКенствіЯ ВимКги дК чКенства у фермерськКму гКспКдарствіК умКви чКенства тКщК визначаються ЗакК-нКм «АрК фермерське гКспКдарствК» та статутКм гКспК-
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дарстваК іншими ККкаКьними нКрмативнК-правКвими ак-тамиЯ Наймана праГя у фермерськКму гКспКдарстві дКпус-каГтьсяК Кднак радше як винятКкЯ ЧКенами фермерськКгК гКспКдарства мКжуть бути пКдружжяК їхні батькиК дітиК які дКсягКи 14-річнКгК вікуК інші чКени сім’їК рКдичіК які Кб’ГднаКися дКя спіКьнКгК ведення фермерськКгК гКспК-дарстваК  визнають і дКтримуються пКККжень статуту фе-рмерськКгК гКспКдарстваЯ ЧКенами фермерськКгК гКспК-дарства не мКжуть бути КсКбиК які праГюють у ньКму за трудКвим дКгКвКрКм (кКнтрактКм)Я Аід час ствКрення фе-рмерськКгК гКспКдарства Кдним із чКенів сім’ї інші чКени сім’їК а такКж рКдичі мКжуть стати йКгК чКенами пісКя внесення змін дК йКгК статутуЯ  ГКККвКю фермерськКгК гКспКдарства Г йКгК заснКв-ник абК інша визначена в статуті КсКбаЯ    
ПОРЗДОК СТВОРЕННЗ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарсвК»К мКжна виКкремити 2 етапи ствКрення фермерсь-кКгК гКспКдарства: перший – набуття прав (вКаснКстіК Кренди тКщК) на земеКьну діКянку та державна реГстра-Гія фермерськКгК гКспКдарства як юридичнКї КсКбиЯ ВажКивКю передумКвКю ствКрення фермерськКгК гКспКдарства Г наявність у йКгК заснКвника чи чКенів земеКьнКї діКянкиК придатнКї дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ ВКднКчас не маГ значенняК на якКму праві вКна їм наКежить – на праві вКаснКсті чи КрендиЯ сКід пам’ятатиК щК якщК грКмадя-нин не маГ земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-
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ськКгК вирКбниГтваК тК він не маГ права на ствКрення фермерськКгК гКспКдарстваЯ  АтжеК першим крКкКм на шКяху дК ствКрення фер-мерськКгК гКспКдарства грКмадянинКмК який не маГ від-пКвіднКї земеКьнКї діКянкиК Г її КтриманняЯ  ГрКмадяниК заГікавКені в Кдержанні безКпКатнК у вКасність земеКьнКї діКянки із земеКь державнКї абК кК-мунаКьнКї вКаснКсті дКя ведення фермерськКгК гКспКдар-ства у межах нКрм безКпКатнКї приватизаГіїК пКдають кККпКтання дК відпКвіднКгК Кргану викКнавчКї вКади абК Кргану місГевКгК самКврядуванняК який передаГ земеКьні діКянки державнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКсті у вКасність відпКвіднК дК пКвнКваженьК визначених статтею 122 ГьК-гК ККдексуЯ  НеКбхіднК мати на увазіК щК ниніК згіднК із пЯ 4 стЯ 122 ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК земеКьні діКянки сіКьськК-гКспКдарськКгК призначення державнКї вКаснКсті пере-дають у вКасність абК у кКристування дКя всіх пКтреб ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКади з питань земеКь-них ресурсів у гаКузі земеКьних віднКсин та йКгК теритК-ріаКьними КрганамиК крім випадківК визначених частинКю вКсьмКю ГіГї статтіЯ А кККпКтанні зазначаються ГіКьКве призначення зе-меКьнКї діКянки та її КріГнтКвні рКзміриЯ ДК кККпКтання дКдаються графічні матеріаКиК на яких зазначенК бажане місГе рКзташування земеКьнКї діКянкиК пКгКдження зем-КекКристувача (у разі виКучення земеКьнКї діКянкиК щК перебуваГ у кКристуванні інших Ксіб) та дКкументиК щК підтверджують дКсвід рКбКти у сіКьськКму гКспКдарстві абК наявність КсвітиК здКбутКї в аграрнКму навчаКьнКму закКаді (у разі надання земеКьнКї діКянки дКя ведення фермерськКгК гКспКдарства)Я  ВідпКвідний Крган викКнавчКї вКади абК Крган місГе-вКгК самКврядуванняК який передаГ земеКьні діКянки дер-
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жавнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКсті у вКасністьК рКзгКядаГ кККпКтання у місячний стрКк і даГ дКзвіК на рКзрКбКення прКекту земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянки абК надаГ мКтивКвану відмКву в йКгК наданніЯ АідставКю відмКви у наданні такКгК дКзвККу мКже бути Кише невідпК-відність місГя рКзташування Кб’Гкта вимКгам закКнівК при-йнятих відпКвіднК дК них нКрмативнК-правКвих актівК ге-нераКьних пКанів насеКених пунктів та іншКї містКбудівнКї дКкументаГіїК схем земКеустрКю і технікК-екКнКмічних Кб-ґрунтувань викКристання та КхКрКни земеКь адміністрати-внК-теритКріаКьних КдиниГьК прКектів земКеустрКю щКдК впКрядкування теритКрій насеКених пунктівК затвердже-них у встанКвКенКму закКнКм пКрядкуЯ АрКект земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї ді-Кянки рКзрКбКяГться за замКвКенням грКмадян суб’Гктами гКспКдарюванняК щК Г викКнавГями рКбіт із земКеустрКю згіднК із закКнКмК у стрКкиК щК КбумКвКюються угКдКю стКрінЯ АрКект відведення земеКьних діКянКк рКзрКбКяГть-ся за рахунКк АкраїнськКгК державнКгК фКнду підтримки фермерських гКспКдарств (чЯ 2 пЯ 2 стЯ 7 ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК»)Я  А разіК якщК у місячний стрКк із дня реГстраГії кКК-пКтання ВерхКвна Аада АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК Аада міністрів АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК відпКвідний Крган викКнавчКї вКади абК Крган місГевКгК самКврядуванняК який передаГ земеКьні діКянки державнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКсті у вКасність відпКвіднК дК пКвнКваженьК визна-чених статтею 122 ЗемеКьнКгК кКдексуК не надав дКзвККу на рКзрКбКення прКекту земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянки абК мКтивКвану відмКву в йКгК наданніК тК КсКбаК заГікавКена в Кдержанні безКпКатнК у вКасність земеКьнКї діКянки із земеКь державнКї абК кКмунаКьнКї вКаснКстіК у місячний стрКк із дня закінчення зазначенКгК 
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стрКку маГ правК замКвити рКзрКбКення прКекту земКеу-стрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянки без надання такКгК дКзвККуК прК щК письмКвК пКвідКмКяГ ВерхКвну Ааду АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК Ааду міністрів АвтКнК-мнКї АеспубКіки КримК відпКвідний Крган викКнавчКї вКа-ди абК Крган місГевКгК самКврядуванняЯ ДК письмКвКгК пКвідКмКення дКдаГться дКгКвір на викКнання рКбіт із земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянкиЯ ВідпКвідний Крган викКнавчКї вКади абК Крган міс-ГевКгК самКврядуванняК який передаГ земеКьні діКянки державнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКсті у вКасність відпКвід-нК дК пКвнКваженьК визначених статтею 122 ЗемеКьнКгК кКдексуК у двКтижневий стрКк із дня Ктримання пКгКдже-нКгК прКекту земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянки (а в разі неКбхіднКсті здійснення КбКв’язкКвКї державнКї експертизи земКевпКряднКї дКкументаГії згід-нК із закКнКм – пісКя Ктримання пКзитивнКгК виснКвку такКї експертизи) ухваКюГ рішення прК затвердження прКекту земКеустрКю щКдК відведення земеКьнКї діКянки та надання її у вКасністьЯ А разі відмКви Крганів державнКї вКади та Крганів місГевКгК самКврядування у наданні земеКьнКї діКянки дКя ведення фермерськКгК гКспКдарства питання вирі-шуГться судКмЯ Аішення суду прК задКвККення пКзКву Г підс-тавКю дКя відведення земеКьнКї діКянки в натурі (на міс-ГевКсті)К видачі дКкументаК щК пКсвідчуГ правК вКаснКсті абК укКадання дКгКвКру  КрендиЯ Відведення земеКьнКї діКянки в натурі (на місГевКсті) прКвКдиться пісКя зби-рання врКжаю на Гій діКянГі пКпереднім земКекКристува-чемЯ ВідмКва Кргану викКнавчКї вКади чи Кргану місГевКгК самКврядування у передачі земеКьнКї діКянки у вКасність абК заКишення кККпКтання без рКзгКяду мКжуть бути Кскаржені дК суду (пЯ 4 стЯ 7 ЗакКну Акраїни «АрК фермер-ське гКспКдарствК»)Я 
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А статті 32 ЗК Акраїни наданК правК Кдержувати бе-зКпКатнК у приватну вКасність земеКьні діКянки не Кише гКККві гКспКдарстваК а й грКмадянам Акраїни – чКенам фермерських гКспКдарствЯ Йдеться насамперед прК ті зе-меКьні діКянкиК які буКи у них на праві кКристуванняЯ ВКднКчас приватизаГія Гих діКянКк безКпКатнК здій-нюГться у рКзмірі земеКьнКї частки (паю) чКена сіКьськК-гКспКдарськКгК підприГмстваК рКзташКванКгК на теритКрії відпКвіднКї радиЯ АрКте Ге не пКширюГться на тих чКенів ФГК які раніше набуКи права на земеКьну частку (пай)Я А рахунКк земеКьнКї частки (паю) чКенам фермерсь-ких гКспКдарств передаються земеКьні діКянкиК на яких рКзташКвані житККві будинкиК гКспКдарські будівКі та спКруди фермерськКгК гКспКдарства (стЯ 13 ЗакКну «АрК фермерське гКспКдарствК»)Я А пЯ 4 стЯ 13 ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарствК» закріпКенК переважне правК грКмадян АкраїниК які дК 1 січня 2002 рКку КтримаКи в пКстійне кКристуван-ня абК Кренду земеКьні діКянки дКя ведення фермерськК-гК гКспКдарстваК на придбання (викуп) земеКьних діКянКк рКзмірКм дК 100 гектарів сіКьськКгКспКдарських угідьК зКкрема дК 50 гектарів ріККіК у вКасність з рКзстрКчкКю пКатежу дК 20 рКківЯ ЯкщК раніше правК безпКатнКгК Кдержання у прива-тну вКасність земеКьнКї діКянки (у рКзмірі земеКьнКї час-тки за ЗемеКьним ККдексКм 1992 рЯ) мав Кише гКККва се-КянськКгК (фермерськКгК) гКспКдарстваК тК за ЗемеКьним кКдексКм 2001 рЯ таким правКм мКже скКристатися кКжен чКен фермерськКгК гКспКдарстваК який раніше не набув права на земеКьну частку (пай)Я ВажКивК такКж інше – ЗакКн Акраїни «АрК сеКянське (фермерське) гКспКдарствК» 1993 рЯ пКв’язував безКпКат-ну передачу земеКьнКї діКянки з етапКм ствКрення фер-мерськКгК гКспКдарстваК а нКвий ЗК і ЗакКн Акраїни «АрК 
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фермерське гКспКдарствК» не встанКвКюГ жКдних Кбме-жень у часі дКя реаКізаГії чКенами фермерськКгК гКспК-дарства права на безКпКатну приватизаГію земеКьнКї ді-КянкиЯ ле правК чКен фермерськКгК гКспКдарства мКже реаКізувати і під час ствКрення гКспКдарства/вступу дК ньКгКК і пісКя набуття чКенства у гКспКдарствіЯ ЗемеКьні діКянки надаються грКмадянам дКя веден-ня фермерськКгК гКспКдарства Гдиним масивКм із рКзта-шКваними на них вКдними джереКами та КісКвими угід-дямиК набКиженими дК існуючих шКяхівК еКектрК- і радіК-теКефКнних мережК газК- і вКдКпКстачаКьних систем та інших видів інженернКї інфраструктуриЯ  ЗемКі КісКвКгК та вКднКгК фКндівК щК наКежать дК сіКьськКгКспКдарських угідьК не мКжуть передаватися у приватну вКасність дКя ведення фермерських гКспК-дарствК за виняткКм невеКиких – дК 5 га діКянКк Кісів у скКаді угідь фермерськКгК гКспКдарства та невеКиких – дК 3 га діКянКк під замкненими прирКдними вКдКймамиЯ Фе-рмерське гКспКдарствК маГ правК прКвКдити заКісення частини земеКь та будувати замкнену вКдКйму на земеКь-ній діКянГіК щК наКежить фермерськКму гКспКдарству чи йКгК чКенКві на праві приватнКї вКаснКстіЯ  АтжеК маючи у вКаснКсті чи Кренді земеКьну діКянкуК ГіКьКвим призначенням якКї Г ведення тКварнКгК сіКьсь-кКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК заснКвники пКвинні заре-Гструвати фермерське гКспКдарствК як юридичну КсКбуЯ Державна реГстраГія фермерськКгК гКспКдарства здійс-нюГться у пКрядкуК встанКвКенКму закКнКм дКя державнКї реГстраГії юридичних КсібЯ Із мКменту державнКї реГстраГії фермерське гКспК-дарствК набуваГ прав юридичнКї КсКби та мКже прКвади-ти свКю діяКьністьЯ А ЗакКні «АрК фермерське гКспКдарст-вК» Кише в загаКьних рисах визначена структура управ-Кіння гКспКдарствКмК яка мКже бути детаКізКвана в стату-
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ті фермерськКгК гКспКдарстваЯ ЗгіднК із ЗакКнКмК керівни-ГтвК діяКьністю фермерськКгК гКспКдарства здійснюГ йКгК гКККваК яким Г йКгК заснКвникам абК інша визначена в статуті КсКбаЯ ГКККва фермерськКгК гКспКдарства пред-ставКяГ фермерське гКспКдарствК перед Крганами держа-внКї вКадиК підприГмствамиК устанКвамиК КрганізаГіями та Ккремими грКмадянами чи їх Кб’Гднаннями відпКвіднК дК закКнуЯ Він такКж укКадаГ від імені гКспКдарства дКгКвКри та вчиняГ інші юридичнК значимі дії відпКвіднК дК закК-нКдавства АкраїниЯ ВКднКчас гКККва фермерськКгК гКспК-дарства маГ правК письмКвК дКручати викКнання свКїх КбКв’язків КднКму з чКенів гКспКдарства абК КсКбіК яка праГюГ у гКспКдарстві за кКнтрактКмЯ  НадіКення гКККви фермерськКгК гКспКдарства пКв-нКваженнями КднККсібнКгК управКіння вирКбничКю дія-Кьністю гКспКдарства не КзначаГК щК інші йКгК чКени пКз-бавКені будь-яких прав щКдК гКспКдарстваЯ Арава чКенів гКспКдарства щКдК земКі та іншКгК майнаК яке Г вКасністю гКспКдарстваК визначаються устанКвчим дКгКвКрКм та статутКм і захищаються закКнКм119Я ГрКмадяниК які ствКриКи фермерське гКспКдарствКК мають правК КбКаштувати житКК в тій частині наданКї дКя ведення фермерськКгК гКспКдарства земеКьнКї діКян-киК з якКї забезпечуГться зручний дКступ дК всіх вирКбни-чих Кб’Гктів гКспКдарстваЯ ЯкщК житКК чКенів фермерсь-кКгК гКспКдарства знахКдиться за межами насеКених пун-ктівК тК вКни мають правК на ствКрення відКкремКенКї фермерськКї садибиК якій надаГться пКштКва адресаЯ ВідКкремКенКю фермерськКю садибКю Г земеКьна діКянка разКм із рКзташКваними на ній житККвим будин-
–––––––– 119 КуКинич АЯ ФЯ АравКві питання ствКрення та діяКьнКсті фермер-ських гКспКдарств [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://webcacheЯgoogleuoercontentЯcog/oearch?n=cache:GoX2ypXopJAJ:wwwЯtaprojectoЯorgЯua/fileo/200912171611240ЯKulinich_ 
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кКмК гКспКдарськК-пКбутКвими будівКямиК наземними і підземними кКмунікаГіямиК багатКрічними насадження-миК яка знахКдиться за межами насеКенКгК пунктуЯ   
ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 АтжеК з мКменту державнКї реГстраГії фермерськКгК гКспКдарства у йКгК вКККдінні вже Г земеКьна діКянкаК яка наКежить заснКвнику гКспКдарства на праві вКаснКсті абК КрендиЯ АднакК згіднК з чинним закКнКдавствКмК фермер-ське гКспКдарствК мКже викКристКвувати й земеКьні ді-КянкиК які: а) наКежать на праві приватнКї вКаснКсті ін-шим (крім заснКвника) чКенам фермерськКгК гКспКдарст-ва; б) придбані у вКасність фермерським гКспКдарствКм як юридичнКю КсКбКю; в) взяті фермерським гКспКдарст-вКм в КрендуЯ  АтжеК закКнКдавствК надаГ фермерськКму гКспКдар-ству декіКька мКжКивих спКсКбів фКрмування земеКьнКгК масивуЯ А зв’язку з Гим виникаГ питання: якКму з них від-дати перевагу? ВідпКвідь на Ге питання заКежить від де-яких КбставинЯ Із юридичнКгК пКгКяду фермерськКму гКс-пКдарству безпечніше викКристКвувати земеКьну діКянкуК Ктриману у вКасність йКгК чКенамиЯ Адже у разі звернення за рішенням суду стягнення на майнК фермерськКгК гКс-пКдарства (наприкКадК у зв’язку з непКверненням гКспК-дарствКм бКргу тКщК) така діКянка Г захищенКю від загрКзи відчуженняК КскіКьки за загаКьним правиККмК за-снКвник юридичнКї КсКби не відпКвідаГ за бКрги юридич-нКї КсКбиЯ АрКте з фінансКвКгК пКгКяду зазначений ва-ріант не завжди маГ перевагиЯ НаприкКадК грКмадянин-чКен фермерськКгК гКспКдарства мКже придбати у вКасність земеКьну діКянку дКя ведення фермерськКгК гКспКдарст-
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ва Кише за вКасні кКштиЯ ЯкщК ж земеКьна діКянка набу-ваГться у вКасність за кКштиК щК Г на рахунку фермерсь-кКгК гКспКдарстваК тК в такКму випадку земеКьна діКянка реГструГться як вКасність фермерськКгК гКспКдарства як юридичнКї КсКбиЯ  Крім тКгКК викКристання не КднКгКК а декіКькКх спК-сКбів фКрмування земеКьнКгК масиву фермерськКгК гКс-пКдарства маГ переваги і з пКгКяду дії мКратКріїв на від-чуження земеКьних діКянКкК призначених дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ Як уже зазначаККсяК дК 1 січня 2015 рЯ КсКбиК яким ККдекс дКзвК-КяГ мати на праві приватнКї вКаснКсті земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК не мКжуть набувати у приватну вКасність такі земКі пККщею біКьше 100 га в умКвах дії зазначенКгК Кбмеження фермерське гКспКдарс-твКК на відміну від інших сіКьськКгКспКдарських тКварК-вирКбниківК фактичнК мКже викКристКвувати приватні земеКьні діКянки значнК біКьшКї пККщіЯ НаприкКадК якщК фермерське гКспКдарствК скКадаГться з 3-х Ксіб (гКККва гКспКдарства та два йКгК чКени)К тК фактичнК пККща при-ватизКванКї діКянки такКгК фермерськКгК гКспКдарства мКже станКвити 400 гаК з яких 100 га наКежатиме на праві приватнКї вКаснКсті фермерськКму гКспКдарству як юри-дичній КсКбіК і ще пК 100 га земКі мКже мати на праві при-ватнКї вКаснКсті кКжен із трьКх чКенів гКспКдарства120Я ВажКиве значення мають рКзміри земеКьних діКя-нКкК які мКжуть надаватися грКмадянам Акраїни дКя ве-дення фермерськКгК гКспКдарства безКпКатнКЯ ВКни впКивають на пКдаКьший режим їх викКристанняК умКви викКристання тКщКЯ ЗгіднК із стЯ 121 ЗемеКьнКгК кКдексу 
–––––––– 120 КуКинич АЯ ФЯ АравКві питання ствКрення та діяКьнКсті фермер-ських гКспКдарств [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://webcacheЯgoogleuoercontentЯcog/oearch?n=cache:GoX2ypXopJAJ:wwwЯtaprojectoЯorgЯua/fileo/200912171611240ЯKulinich_ 
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АкраїниК дКя ведення фермерськКгК гКспКдарства грКма-дянам Акраїни надаються безКпКатнК із земеКь державнКї абК кКмунаКьнКї вКаснКсті земеКьні діКянки в рКзмірі зе-меКьнКї частки (паю)К визначенКї дКя чКенів сіКьськКгКс-пКдарських підприГмствК рКзташКваних на теритКрії сіКь-ськКїК сеКищнКїК міськКї радиК де знахКдиться фермерське гКспКдарствКЯ ЯкщК на теритКрії сіКьськКїК сеКищнКїК місь-кКї ради рКзташКванК декіКька сіКьськКгКспКдарських підприГмствК рКзмір земеКьнКї частки (паю) визначаГться як середній пК Гих підприГмствахЯ А разі відсутнКсті сіКь-ськКгКспКдарських підприГмств на теритКрії відпКвіднКї ради рКзмір земеКьнКї частки (паю) визначаГться як сере-дній пК райКнуЯ  НаприкКадК у ЗемеКьнКму кКдексі Акраїни в редакГії від 13 березня 1992 рЯ дКя ведення сеКянськКгК (фермер-ськКгК) гКспКдарства передаваКися у приватну вКасність абК надаваКися у кКристування земеКьні діКянкиК рКзмір яких не пКвинен був перевищувати 50 га сіКьськКгКспК-дарських угідь і 100 га всіх земеКьЯ АКе кКнкретні рКзміри земеКьних діКянКк грКмадянК які ведуть сеКянське (фер-мерське) гКспКдарствКК у межах зазначених нКрмК визна-чаКи сіКьськіК сеКищніК міськіК райКнні Аади нарКдних де-путатів диференГійКванКК з урахуванням регіКнаКьних КсКбКивКстейК спеГіаКізаГії та мКжКивКстей КбрКбітку наданих земеКь переважнК чКенами сеКянськКгК (фермер-ськКгК) гКспКдарстваЯ ІстКтний впКив на правКвий режим земеКь фермер-ськКгК гКспКдарства маГ теК щК на Гих земеКьних діКянках грКмадянамК які ствКриКи фермерське гКспКдарствКК дК-звККенК КбКаштувати пКстійне місГе прКживання в тій частині земеКьнКї діКянкиК з якКї забезпечуГться зручний дКступ дК всіх вирКбничих Кб’Гктів гКспКдарстваЯ ЯкщК пКстійне місГе прКживання чКенів фермерськКгК гКспК-дарства знахКдиться за межами насеКених пунктівК тК вК-
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ни мають правК на ствКрення відКкремКенКї фермерськКї садибиК якій надаГться пКштКва адресаЯ ДКя КбКаштуван-ня відКкремКенКї садиби фермерськКму гКспКдарству на-даГться за рахунКк бюджету дКпКмКга на будівниГтвК під’їзних шКяхів дК фермерськКгК гКспКдарстваК еКектрК- і радіКтеКефКнних мережК газК- і вКдКпКстачаКьних системЯ  АересеКенГямК які ствКрюють фермерське гКспКдар-ствК в трудКнедКстатніх насеКених пунктахК переКік яких визначаГться КабінетКм Міністрів АкраїниК надаГться Кд-нКразКва грКшКва дКпКмКга за рахунКк державнКгК бю-джету в рКзміріК щК встанКвКюГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  Зміст правКвКгК режиму земеКь фермерськКгК гКс-пКдарства рКзкриваГться такКж через сукупність земеКь-них прав та КбКв’язків фермерськКгК гКспКдарства та йКгК чКенівЯ ЗКкремаК фермерське гКспКдарствК та йКгК чКениК відпКвіднК дК стЯ 14 ЗакКнуК мають правК:  а) прКдавати абК іншим спКсКбКм відчужувати земе-Кьну діКянкуК передавати її в КрендуК заставуК спадщину;  б) самКстійнК гКспКдарювати на земКі;  в) вКаснКсті на пКсіви і насадження сіКьськКгКспК-дарських та інших куКьтурК на вирКбКену сіКьськКгКспК-дарську прКдукГію;  г) на відшкКдування збитків; ґ) спКруджувати житККві будинкиК гКспКдарські бу-дівКі та спКруди тКщК;  ЗгіднК із стЯ 15 ЗакКну «АрК фермерське гКспКдарст-вК»К фермерські гКспКдарстваК у вКаснКсті яких Г земеКьні діКянкиК надані їм дКя ведення фермерськКгК гКспКдарст-ваК зКбКв’язані:  а) забезпечувати викКристання земеКьних діКянКк за їх ГіКьКвим призначенням;  б) дКдержуватися вимКг закКнКдавства прК КхКрКну дКвкіККя;  
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в) спКачувати пКдатки та збКри;  г) не пКрушувати прав вКасників суміжних земеКь-них діКянКк та земКекКристувачів;  ґ) не дКпускати зниження рКдючКсті ґрунтів та збе-рігати інші кКрисні вКастивКсті земКі;  д) надавати відпКвідним Крганам викКнавчКї вКади та Крганам місГевКгК самКврядування дані прК стан і ви-кКристання земеКь та інших прирКдних ресурсів;  е) дКтримуватися правиК дКбрКсусідства та встанК-вКених Кбмежень у викКристанні земеКь і земеКьних сервітутів;  ж) зберігати геКдезичні знакиК прКтиерКзійні спКру-диК мережі зрКшуваКьних і КсушуваКьних систем тКщКЯ    
МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 АравКві нКрми закріпиКи режим майна фермерськК-гК гКспКдарства як такКгКК щК наКежить йКму на праві вКаснКстіЯ ле КзначаГК щК саме фермерське гКспКдарствК як юридична КсКба здійснюГ вКККдінняК кКристування та рКзпКрядження наКежним йКмуК відКкремКеним від майна чКенів фермерськКгК гКспКдарстваК майнКмЯ Зазначені правКмКчнКсті щКдК майна фермерськКгК гКспКдарства здійснюються відпКвіднК дК статуту фермерськКгК гКспК-дарстваК якщК інше не передбаченК угКдКю між чКенами фермерськКгК гКспКдарства та закКнКм (стЯ 20 ЗакКну)Я  ЗагаККм майнКві віднКсини у фермерськКму гКспК-дарстві регуКюються ЗакКнКм Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК»К детаКізуються у йКгК статутіК а такКжК у тій частиніК в якій вКни не врегуКьКвані зазначеними нКрма-тивнК-правКвими актамиК ливіКьним кКдексКм АкраїниК іншими актами закКнКдавстваЯ  
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Юридична КсКба набуваГ ГивіКьних прав і бере на се-бе ГивіКьні зКбКв’язання через свКї КрганиК щК діють відпК-віднК дК закКнуК інших правКвих актів та устанКвчих дКку-ментівЯ А статуті фермерськКгК гКспКдарства пКвинні міс-титись нКрми щКдК закріпКення майнаК йКгК видівК пКря-дКк кКристування майнКм фермерським гКспКдарствКмК а такКж Ккремими йКгК чКенамиЯ АкремКю угКдКю чКенів фермерськКгК гКспКдарства мКжуть бути передбачені пК-рядКк надання майна гКспКдарствКм у кКристування йКгК чКенамК а такКж пКрядКк передачі чКенами гКспКдарства свКгК майна у вКасність чи кКристування фермерськКму гКспКдарствуК пКрядКк рКзпКдіКу дКхКдів і прибуткуК Кдер-жаних у резуКьтаті викКристання ГьКгК майна і тЯ інЯ121Я АКчаткКве майнК фермерськКгК гКспКдарства – скКа-дений капітаК фКрмуГться за рахунКк внесків заснКвників (чКенів) гКспКдарстваЯ ДК йКгК скКадуК згіднК із стЯ 19 ЗакК-ну Акраїни «АрК фермерське гКспКдарствК»К мКжуть вхКди-ти: будівКіК спКрудиК КбКаштуванняК матеріаКьні ГіннКстіК Гінні папериК прКдукГіяК вирКбКена гКспКдарствКм в ре-зуКьтаті гКспКдарськКї діяКьнКстіК Кдержані дКхКдиК інше майнКК набуте на підставахК щК не забКрКнені закКнКмК пра-вК кКристування земКеюК вКдКю та іншими прирКдними ресурсамиК будівКямиК спКрудамиК КбКаднаннямК а такКж інші майнКві права (в тКму чисКі на інтеКектуаКьну вКас-ність)К грКшКві кКштиК які передаються чКенами фермерсь-кКгК гКспКдарства дК йКгК скКаденКгК капітаКуЯ  Аід час гКспКдарськКї діяКьнКсті фермерське гКспК-дарствК мКже набувати правК вКаснКсті на майнК на підс-таві ГивіКьних правКчинівК зКкремаК за дКгКвКрами купів-Кі-прКдажуК даруванняК міни тКщКК в пКрядку спадкування та в інший спКсібК не забКрКнений закКнКмЯ 
–––––––– 121 НаукКвК-практичний кКментар дК ЗакКну Акраїни «АрК фермер-ське гКспКдарствК» / за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – КЯК 2004Я – сЯ 76Я 
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ЗагаККм у вКаснКсті фермерськКгК гКспКдарства мКже перебувати будь-яке майнКК в тКму чисКі земеКьні діКянкиК житККві будинкиК гКспКдарські будівКі і спКрудиК засКби вирКбниГтва тКщКК яке неКбхідне дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва і набуття якКгК у вКа-сність не забКрКненК закКнКм (чЯ 3 стЯ 20 ЗакКну)Я  
ПроблемаЯ 1Я ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарствК» нечіткК рКзмежКвуГ пКняття «майнК фермерськК-гК гКспКдарства» та «статутний (скКадений) капітаК фер-мерськКгК гКспКдарства»Я ле нетКтКжні пКняттяЯ КатегКрія «майнК фермерськКгК гКспКдарства» Г ширшКю та КхКпКюГ такі еКементиК як майнКК передане заснКвниками дКя фКр-мування статутнКгК (скКаденКгК) капітаКуК яке пКзначаГть-ся пКняттям «статутний (скКадений) капітаК»К прКдукГіяК вирКбКена фермерським гКспКдарствКмК йКгК прибутКкК земеКьні діКянкиК житККві будинки та квартири на праві вКаснКстіК гКспКдарські будівКі і спКрудиК засКби вирКбниГ-тва тКщКЯ ВКднКчас дК скКаду майна фермерськКгК гКспК-дарства мКже вхКдити будь-яке інше майнКК яке наКежить йКму як юридичній КсКбі на праві приватнКї вКаснКстіЯ  2Я Акремі зауваження викКикаГ прирКда скКаденКгК капітаКу фермерськКгК гКспКдарства (чЯ 4 стЯ 1)Я ТрадиГійнК сукупність внесків заснКвниківК призначених дКя забезпе-чення діяКьнКсті ствКренКї ними юридичнКї КсКбиК нази-вають статутним капітаККм122Я лей термін справді Г харак-терним дКя юридичних КсібК які прКвадять свКю діяКьність на КснКві статутуЯ Чим саме зумКвКене визначення капітаКу фермерськКгК гКспКдарства як скКаденКгКК Г не зКвсім зрК-зуміКимЯ ЯкщК прКанаКізувати пКККження лК АкраїниК тК термін «скКадений капітаК» викКристКвуГться закКнКдав-

–––––––– 122 Кравчук ВЯ МЯ ККрпКративне правК: наукКвК-практичний кКмен-тар закКнКдавства та судКвКї практики / ВЯ МЯ КравчукЯ – КЯК 2005Я – сЯ 497Я  
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Гем дК пКвних та кКмандитних тКвариствК якіК як відКмКК діють не на підставі статутуК а на КснКві заснКвниГькКгК дКгКвКруЯ ТКму дКГіКьнК стверджуватиК щК дК ФГ біКьш вдаКим буде застКсКвувати термін «статутний капітаК»123Я 3Я Крім тКгКК неКбхіднК рКзрізняти майнК фермерсь-кКгК гКспКдарства як юридичнКї КсКби та майнК фізичних Ксіб – йКгК чКенівЯ МайнК гКспКдарства наКежить йКму на праві вКаснКсті як юридичній КсКбіЯ А ГьКму разі вКнК не наКежить чКенам ГьКгК гКспКдарстваЯ НаприкКадК безпідс-тавнК житККві будинки віднКсити дК майна фермерськКгК гКспКдарстваЯ ЗгіднК із стЯ 379 ливіКьнКгК кКдексу АкраїниК житККвий будинКк КхКпКюГться пКняттям «житКК фізичнКї КсКбиК яке призначене та придатне дКя пКстійнКгК прКжи-вання в ньКмуЯ Аадше йтиметься прК фермерську садибуК яка мКже наКежати фермерськКму гКспКдарству на праві вКаснКстіЯ Аднак стЯ 381 лК даГ підстави засумніватися й у ГьКмуЯ Адже садибКю Г земеКьна діКянка разКм із рКзташК-ваними на ній житККвим будинкКмК гКспКдарськК-пКбутКвими будівКямиК наземними та підземними кКмуні-каГіямиК багатКрічними насадженнямиЯ АтжеК фермерська садиба наКежатиме на праві вКаснКсті не фермерськКму гКспКдарствуК а йКгК чКенамЯ ле маГ значення й дКя відпК-відаКьнКсті фермерськКгК гКспКдарстваЯ Адже фермерське гКспКдарствК несе відпКвідаКьність за свКїми зК-бКв’язаннями у межах майнаК яке Г вКасністю фермерськКгК гКспКдарстваЯ Відтак на житККвий будинКк чи фермерську садибуК які наКежать на праві вКаснКсті чКенам фермерсь-кКгК гКспКдарстваК звернення стягнення не дКпускати-метьсяЯ За веКиким рахункКм не дКпускаГться звернення стягнення і на ті земеКьні діКянкиК які наКежать чКенам 
–––––––– 123 ЗеКіскК АЯ АравКвий статус фермерських гКспКдарств як юриди-чних Ксіб приватнКгК права / АЯ ЗеКіскК // АравК АкраїниЯ – 2010Я – № 5Я – сЯ 143–147Я 
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фермерськКгК гКспКдарства на праві вКаснКстіЯ На земеКь-ну діКянкуК яка наКежить фермерськКму гКспКдарству як юридичній КсКбіК дКпускаГться звернення стягнення у ви-падкахК кККи у фермерськКгК гКспКдарства немаГ іншКгК майнаК на яке мКже бути зверненК стягненняЯ ЗаснКвники дК скКаденКгК капітаКу гКспКдарства мКжуть внести і майнКК i майнКві права на ньКгКЯ Зазначи-мКК щК здебіКьшКгК внКсять майнКві права – права кКрис-тування майнКмК які КбКікКвуються у скКаді нематеріаКь-них активівЯ  МайнКві праваК щК вхКдять дК скКаденКгК капітаКу фермерськКгК гКспКдарстваК передаються йКму на визна-чений у статуті термінЯ А разі припинення чКенства абК КіквідаГії фермер-ськКгК гКспКдарства як юридичнКї КсКби чКени фермерсь-кКгК гКспКдарства мають правК на Ктримання частки майна фермерськКгК гКспКдарстваЯ АКзмір частки та пКря-дКк її Ктримання визначаються статутКм фермерськКгК гКспКдарстваЯ  МайнКві спКри між фермерським гКспКдарствКм та йКгК чКенами вирішуються судКмЯ  Як вКасник майна фермерське гКспКдарствК мКже у будь-який спКсіб рКзпКрядитися ним – вирішити йКгК фактичну та юридичну дККюЯ ТКму некКректними Г пККК-ження стЯ 22 ЗакКну Акраїни «АрК фермерське гКспКдарс-твК» прК теК щК ФГ Г Кб’ГктКм майнКвих правЯ ФГ як ГіКіс-ний майнКвий кКмпКексК щК вкКючаГ майнКК передане дК скКаденКгК капітаКуК не рКзпКдіКений прибутКкК майнКві та інші зКбКв’язанняК за рішенням чКенів фермерськКгК гКспКдарства відпКвіднК дК закКну мКже бути відчужене на підставі ГивіКьнК-правКвих угКд грКмадянам АкраїниК які мають правК на ствКрення фермерськКгК гКспКдарст-ваК абК юридичним КсКбам Акраїни дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ  
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Аідтвердженням безпідставнКсті зазначенКї пКзиГії закКнКдавГя Г пЯ 3 стЯ 22 ЗакКнуК у якій правКмірнК йдеть-ся прК теК щК грКмадяниК які придбаКи майнК фермерськК-гК гКспКдарства як ГіКіснКгК майнКвКгК кКмпКексу на під-ставі ГивіКьнК-правКвКї угКдиК пКдають у встанКвКенКму пКрядку статут фермерськКгК гКспКдарства на державну реГстраГіюЯ В ГьКму випадку закКнКдавеГь намагаГться закКасти КснКви ствКрення фермерських гКспКдарств не у первиннКму пКрядкуК а втКриннимК пКхідним спКсКбКм – через набуття права вКаснКсті на майнК та земеКьну діКя-нку на втКриннКму ринкуЯ Не узгКджуГться із чинним закКнКдавствКм та ста-тусКм юридичнКї КсКби фермерськКгК гКспКдарства стЯ 23 ЗакКну «АрК фермерське гКспКдарствК»Я ЗгіднК із ГіГю статтеюК успадкування фермерськКгК гКспКдарства (ГіКіс-нКгК майнКвКгК кКмпКексу абК йКгК частини) здійснюГть-ся відпКвіднК дК закКнуЯ В ГьКму випадку успадкКвуГться не фермерське гКспКдарствКК а частка у майні фермерсь-кКгК гКспКдарстваЯ Аї успадкування передбачаГ два варіан-ти рКзвитку пКдій: – КсКбаК яка успадкуваКа Гю частку згіднК із нКрма-ми статуту мКже бути прийнята у йКгК чКени; – КсКбіК яка успадкуваКа частку в майні юридичнКї КсКбиК її видіКяють в натурі (майнКмК земеКьнКю діКян-кКю)К пКвертають грКшима тКщКЯ  А другКму варіантіК якщК фермерське гКспКдарствК успадкКвуГться двКма абК біКьше спадкКГмГямиК земеКь-на діКянка пКдіКу не підКягаГК якщК в резуКьтаті її пКдіКу утвКриться хКча б Кдна земеКьна діКянка менше мініма-КьнКгК рКзміруК встанКвКенКгК дКя ГьКгК регіКнуЯ  НаукКвК КбґрунтКвані регіКнаКьні мінімаКьні рКзмі-ри земеКьних діКянКк визначені МіністерствКм аграрнКї пККітики Акраїни та АкраїнськКю академіГю аграрних наук і затверджені пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 10 грудня 2003 рЯ 
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Регіон 
МініМаліний розМір 
зеМеліної ділянки 

у гектарах АвтКнКмна АеспубКікаКрим 5 АбКасті: ВінниГька 3ВККинська 3ДніпрКпетрКвська 6ДКнеГька 6ЖитКмирська 4Закарпатська 2ЗапКрізька 7ІванК-Франківська 2Київська 3КірКвКградська 5Луганська 9Львівська 2МикККаївська 7Адеська 5АККтавська 4Аівненська 3сумська 4ТернКпіКьська 2Харківська 6ХерсКнська 7ХмеКьниГька 3Черкаська 3ЧернівеГька 2Чернігівська 4мЯ севастКпККь 2
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ПРИПИНЕННЗ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 Аідстави дКя припинення діяКьнКсті фермерськКгК гК-спКдарства визначені стЯ 35 ЗакКну Акраїни «АрК фермерсь-ке гКспКдарствК»Я ХКча анаКіз Гих підстав свідчить прК при-пинення фермерськКгК гКспКдарства як юридичнКї КсКбиК тКді як термін «припинення діяКьнКсті» свідчить прК тимча-сКве призупинення діяКьнКсті з будь-яких причинЯ ДіяКьність фермерськКгК гКспКдарства припиняГть-ся у разі:  1) реКрганізаГії фермерськКгК гКспКдарства;  2) КіквідаГії фермерськКгК гКспКдарства;  3) визнання фермерськКгК гКспКдарства непКатК-спрКмКжним (банкрутКм);  4) якщК не заКишаГться жКднКгК чКена фермерськК-гК гКспКдарства абК спадкКГмГяК який бажаГ прКдКвжити діяКьність гКспКдарстваЯ  ВКднКчас серед підстав припинення фермерськКгК гКспКдарства не названК таку важКиву підставуК як при-пинення прав на земеКьну діКянку та майнК фермерськК-гК гКспКдарстваК які мКжуть бути відчужені на підставі ГивіКьнК-правКвих угКд грКмадянам АкраїниК кКтрі мають правК на ствКрення фермерськКгК гКспКдарстваК абК юри-дичним КсКбам Акраїни дКя ведення тКварнКгК сіКьськК-гКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ  АеКрганізаГія та КіквідаГія – спКсКби припинення юридичних КсібЯ Аід час реКрганізаГії завжди присутній правКнаступникК дК якКгК перехКдять права та КбКв’язки фермерськКгК гКспКдарстваК щК реКрганізуГтьсяЯ А в разі КіквідаГії юридичнКї КсКби такКгК правКнаступниГтва не відбуваГтьсяЯ АеКрганізаГія фермерськКгК гКспКдарства відбува-Гться за рішенням чКенів гКспКдарства (а не йКгК вКасни-кКмК як прК Ге зазначенК у пЯ а чЯ 1 стЯ 36 ЗакКну) і мКже здійснюватися у фКрмі приГднанняК зКиттяК пКдіКуК виді-Кення та перетвКренняЯ  
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Аішення прК КіквідаГію фермерськКгК гКспКдарства ухваКюГться такКж чКенами фермерськКгК гКспКдарства (у разі дКбрКвіКьнКї КіквідаГії) та судКм (у разі примусКвКї КіквідаГії)Я Аішення прК дКбрКвіКьну КіквідаГію мКже бу-ти ухваКенК у будь-який час і з будь-яких мКтивівЯ Ариму-сКва КіквідаГія здійснюГться за рішенням суду з підставК передбачених закКнКмЯ Аідставами примусКвКї КіквідаГіїК зКкремаК мКжуть бути: – визнання судКм недійснКю державну реГстраГію юридичнКї КсКби через дКпущені під час її ствКрення пК-рушенняК які не мКжна усунути; – КгКККшення юридичнКї КсКби банкрутКм; – прКвадження юридичнКю КсКбКю діяКьнКстіК щК суперечить устанКвчим дКкументамК абК такКїК щК забКрК-нена закКнКм; – непКдання впрКдКвж рКку Крганам державнКї пК-даткКвКї сКужби пКдаткКвих декКараГійК дКкументів фі-нансКвКї звітнКсті відпКвіднК дК закКну тКщКЯ  А пЯ в чЯ 1 стЯ 36 ЗакКну прК фермерське гКспКдарствК зазначенКК щК рішення прК припинення діяКьнКсті фер-мерськКгК гКспКдарства у разі банкрутства фермерськКгК гКспКдарства приймаГться відпКвіднК дК закКнуЯ НКрмиК присвячені визнанню суб’Гкта гКспКдарювання банкру-тКмК містяться у ЗакКні Акраїни «АрК віднКвКення пКатК-спрКмКжнКсті бКржника абК визнання йКгК банкрутКм»Я   
III. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ (СГК) 
 

ПОНЗТТЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ. 
КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ 

 КККперативна фКрма гКспКдарювання вважаГться КдніГю із найефективнішихЯ АрКте дКсі в Акраїні наКежнК не КГінений пКтенГіаК кККперативівК зКкрема сіКьськКгКс-пКдарськихЯ станКм на 2013 рЯ в Акраїні наКічуваККсь Кише 
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809 вирКбничих кККперативівЯ станКм на 1 січня 2014 рЯК згіднК із даними Міністерства аграрнКї пККітики та прКдК-вККьства Акраїни в АкраїніК буКК зареГстрКванК 1017 сіКь-ськКгКспКдарських кККперативівК із них діючих – 668124Я  станКвКення самКстійнКї АкраїниК її вхКдження в ринкКву екКнКміку Кб’ГктивнК сприяють віднКвКенню справжніх кККперативних принГипів гКспКдарювання на сеКіЯ А тКму з прийняттям ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію»125 набуКи практичнКгК значен-ня теКретичні прКбКеми кККпераГіїЯ В науГі активнК від-нКвиКись дКсКідження екКнКмічнихК КрганізаГійних таК щК дуже важКивКК правКвих засад кККпераГії за нКвих умКв рКзвитку екКнКміки АкраїниЯ ВКднКчас неКбхіднК зазна-чити такий важКивий чинник: у сучасний періКд йдеться переважнК прК кККпераГію в сіКьськКму гКспКдарствіЯ ле зумКвКенКК пК-першеК КсКбКивим значенням кККпераГії саме в Гій прирКднК й екКнКмічнК скКадній сфері гКспКда-рювання (Кб’Гктивні причини)К аК пК-другеК фактКм прКве-дення земеКьнКї та аграрнКї рефКрмЯ А зв’язку із зазначе-ним важКивК наукКвК правиКьнК й КбґрунтКванК підійти дК пКняття сіКьськКгКспКдарськКї кККпераГіїЯ  20 КистКпада 2012 рЯ буКК прийнятК у нКвій редакГії ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію»126К якийК пКпри недККіки пКпередньКї йКгК редакГіїК Г гіршим взірГем юридичнКї техніки та змістуЯ  ЗКкрема: 1Я ЗакКнКдавеГь так і не спрКмігся закріпити підп-риГмниГький статус сіКьськКгКспКдарських кККперати-вівК крім Кише вирКбничихК щК буКК і в пКпередній реда-кГії ЗакКнуЯ НатКмість сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвую-
–––––––– 124 КіКькість сіКьськКгКспКдарських КбсКугКвуючих кККперативів в Акраїні за видамиК станКм на 01Я01Я2014 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://ginagroЯgovЯua/uk/print/giniotry?nid=12050Я 125 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1997Я – № 39Я – стЯ 261Я 126 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2013Я – № 50Я – стЯ 698Я 
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чі кККперативи відніс дК неприбуткКвих КрганізаГій (пЯ 1 стЯ 9 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпе-раГію»)Я ЗгіднК із пЯ 14Я1Я121 стЯ 121 АКдаткКвКгК кКдексу АкраїниК неприбуткКві підприГмстваК устанКви та Кргані-заГії – підприГмстваК устанКви та КрганізаГіїК КснКвнКю метКю діяКьнКсті яких Г не Кдержання прибуткуК а прК-вадження бКагКдійнКї діяКьнКсті та меГенатства й іншКї діяКьнКстіК передбаченКї закКнКдавствКмЯ ВКднКчас ана-Кіз пЯ 157Я1 стЯ 157 АКдаткКвКгК кКдексу Акраїни в пере-Кіку таких КрганізаГій сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвую-чі кККперативи не передбачиКаЯ ле правиКьнКК КскіКьки дК регуКювання статусу сіКьськКгКспКдарськихК зКкрема КбсКугКвуючихК кККперативів пКвинні застКсКвуватись зКвсім інші підхКди та критеріїЯ 2Я ЗбереженК застКсування пКняття «кККпераГія» дК пКзначення системи кККперативівК їх Кб’ГднаньЯ ХКча в ГьКму випадку дКя ГьКгК Г біКьш вдаКий термін «кККпе-ративна система»Я 3Я ЗакКнКм пКвністю знівеКьКванК ККгічну структурну пКбудКву системи кККпераГії (за пірамідаКьнКю схемКю)К відмКвившись від визначення правКвКгК статусу кККперати-вних Кб’ГднаньЯ ЗгіднК із ЗакКнКмК Кише КбсКугКвуючі кКК-перативи мКжуть Кб’Гднуватися у кККперативи другКгК і третьКгК рівнів (згіднК із зарубіжнКю термінКККгіГю)Я 4Я З КднКгК бКкуК закКнКдавеГь закріпив під час ви-значення пКняття «сіКьськКгКспКдарська кККпераГія» КснК-вну її мету – задКвККення екКнКмічнихК сКГіаКьних та інших пКтреб чКенів кККперативівЯ АрКтеК як і в пКпередній йКгК редакГіїК Гя мета «загубиКась» під час визначення пКнять відпКвідних типів сіКьськКгКспКдарських кККперативівЯ  ле непКвний переКік недККіків ГьКгК ЗакКнуК який не містить загаККм жКдних правКвих механізмів підтрим-ки кККпераГії через встанКвКення КсКбКивКгК сКГіаКьнК-підприГмниГькКгК статусу сіКьськКгКспКдарських кККпе-ративів тКщКЯ  
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Термін «кККпераГія» в пКчаткКвКму значенні Кзна-чаГ «співрКбітниГтвК»Я Аід сіКьськКгКспКдарськКю кККпе-раГіГю в екКнКмічній Кітературі такКж рКзуміють «фКрму дКбрКвіКьнКгК Кб’Гднання незаКежних сіКьськКгКспКдар-ських тКварКвирКбників – вКасників (абК Крендарів) дКя спіКьнКї підприГмниГькКї діяКьнКсті з метКю дКсягнення резуКьтатівК які мКжКивК Ктримати Кише абК швидше за дКпКмКгКю кККективних дій»Я  АКзитивним Г теК щК в ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію» даГться КфіГійне визначення пКнять «сіКьськКгКспКдарська кККпераГія» та «сіКьськК-гКспКдарський кККператив» (даКі – сГК)Я Аід сіКьськКгКс-пКдарськКю кККпераГіГю ЗакКн рКзгКядаГ «систему сіКь-ськКгКспКдарських кККперативівК Кб’ГднаньК ствКрених з метКю задКвККення екКнКмічних пКтреб чКенів кККпера-тиву»Я ТКбтКК маГться на увазіК щК «кККпераГія» – Ге пККіс-труктураК а «кККператив» – Ге мКнКструктураЯ А теКрії кККпераГії пКняття «кККпераГія» рКзгКяда-Гться і в дещК іншій пККщиніЯ ЗКкремаК БЯ МартКс рКзгКя-даГ її як спіКьну діяКьність певнКї групи КюдейК щК маГ завданням пККіпшити їх матеріаКьний і духКвний дКбрК-бут шКяхКм КрганізаГії кККперативівЯ ВидаГтьсяК щК в кКнтексті ГьКгК дКсКідження таке визначення пКняття «кККпераГія» Г найбіКьш прийнятнимЯ  ВидаГтьсяК щК визначення кККпераГії як певнКї дія-КьнКсті найбіКьш пКвнК відпКвідаГ екКнКмічній сутнКсті ГьКгК явищаК КскіКьки відКбражаГ прКГеси дКбрКвіКьнКгК Кб’Гднання зусиКь і ресурсів суб’ГктівК заГікавКених у дК-сягненні певних сКГіаКьнК-екКнКмічних резуКьтатівЯ Ад-накК зважаючи на практику функГіКнування кККперативів у всьКму світіК кККпераГія – Ге не прКстК певна діяКьністьК а така діяКьністьК яка відпКвідаГ певним Кзнакам: 1) Ге спіКьна кККективна діяКьність; 2) в КснКві ГіГї діяКьнКстіК як зазначав АЯ ВЯ ЧаянКвК Г взаГмКдКпКмКга та взаГмна вигКда; 3) дКбрКвіКьний характер діяКьнКсті; 
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4) зміст ГіГї діяКьнКсті пККягаГ у вирКбниГтві прК-дукГіїК викКнанні рКбітК наданні пКсКуг тКщК; 5) метКю ГіГї діяКьнКсті Г задКвККення матеріаКь-нихК а такКж сКГіаКьнихК куКьтурних та певних інших пКт-реб КсібК які Кб’ГднуютьсяЯ ВКднКчас Гя діяКьність маГК як правиККК пКстійний характер і здійснюГться систематичнКЯ ЗдебіКьшКгК кКК-перативна діяКьність прКвадиться безпКсередньК кККпе-ративамиК тКбтК вКна Г такКж безпКсередньКюЯ Як бачимКК Кзнаки (критерії) кККперативнКї діяКьнКсті Г набКижени-ми дК тихК які характеризують підприГмниГьку діяКь-ністьЯ ХКча Г й певні відміннКстіЯ ЗКкремаК спіКьна (кККпе-ративна) діяКьність відбуваГться в КсКбКивій атмКсфері взаГмКдКпКмКги та взаГмнКї вигКдиК щК не Г принГипКвК важКивим дКя підприГмниГтваЯ ВигКди від Кб’Гднання капітаКуК який викКристКвуГться у підприГмниГькій дія-КьнКстіК Г біКьш важКивимиК ніж КсКбистісні стКсунки КсібК які спіКьнК прКвадять підприГмниГьку діяКьністьЯ Аізни-Гя пККягаГ такКж і у меті здійснення підприГмниГькКї діяКьнКстіЯ ЗакКнКдавеГь нКрмативнК закріпив дКя підп-риГмниГтва мету Ктримання прибуткуК а дКя кККпераГії – задКвККення матеріаКьних пКтреб свКїх чКенівЯ ХКчаК ви-даГтьсяК Ге не зКвсім правиКьнКЯ АрибутКк Г резуКьтатКм здійснення гКспКдарськКї діяКьнКстіК пКказникКм її рен-табеКьнКсті та ефективнКстіЯ МетКю Г Ктримання певних вигКдЯ ЯкщК в кККпераГії метКю Г Ктримання певних екК-нКмічних вигКд дКя всіх учасників кККпераГіїК тК метКю підприГмниГтва мКже бути Ктримання вигКди Кише пев-ними учасникамиК зКкрема тимиК які внесКи біКьшу частку капітаКу дКя здійснення підприГмниГькКї діяКьнКстіЯ ВважатиК щК кККперативна діяКьність Г неприбуткКвКюК а підприГмниГькаК навпакиК прибуткКвКюК Г дКвККі умКвнКЯ ТКму неКбхіднК вважатиК щК дКя підприГмниГтва метКю й КднКчаснК резуКьтатКм Г Ктримання прибутку тКді як дКя кККпераГії Ктримання прибутку Г Кише засКбКм у дКсяг-
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ненні метиК яка передбачаГ задКвККення матеріаКьних та певних інших пКтреб КсібК які Кб’Гднують свКю діяКьністьЯ  Аід пКняттям «кККпераГія» дКГіКьнК рКзуміти спіКьну підприГмниГьку діяКьність на дКбрКвіКьних засадах фізич-них абК/та юридичних КсібК яка ґрунтуГться на взаГмКдКпК-мКзі та взаГмній вигКді з метКю задКвККення їх матеріаКь-них та певних інших пКтреб та захисту їхніх інтересівЯ  АКняття «сіКьськКгКспКдарська кККпераГія» як спе-ГіаКьне пКняття пКвиннК містити загаКьні Кзнаки пКнят-тя «кККпераГія» і вКднКчас відКбражати аграрну спеГифі-куЯ АсКбКивими (аграрнК-спеГіаКізКваними) Кзнаками ГьКгК пКняття Г: 1) підприГмниГька діяКьність здійснюГться у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва та в суміжних (дК- і пісКявирКбничій) сферах; 2) КсКбКивий суб’Гктний скКад: фізичні КсКби – грК-мадяни АкраїниК як правиККК сеКяни та юридичні КсКби АкраїниК сіКьськКгКспКдарські вирКбникиЯ  АтжеК сіКьськКгКспКдарська кККпераГія – Ге спіКьна підприГмниГька діяКьність на дКбрКвіКьних засадахК яка ґрунтуГться на взаГмКдКпКмКзі та взаГмній вигКдіК грКма-дян абК/і юридичних Ксіб АкраїниК переважнК сіКьськКгК-спКдарських вирКбників у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва та в суміжних (дК- і пісКявирКбничій) сферах діяКьнКсті з метКю задКвККення їх матеріаКьних та пев-них інших пКтреб і захисту їх інтересівЯ  
 
 

ПОНЗТТЗ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ. 

УМОВИ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВІ 
 Аід ангКійським сККвКм «кККператив» (cooperative) у світі рКзуміютьК як правиККК КбсКугКвуючий кККператив без дКдавання сККва «КбсКугКвуючий» (oervice)Я АКняття «вирКбничий кККператив» (production cooperative) у між-
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нарКдній практиГі існуГК аКе не набуКК ширКкКгК рКзпК-всюдженняЯ ВКнК замінюГться кКнкретними фКрмами вирКбничих Кб’ГднаньК спеГифічних дКя регіКну/країни: кібуГ – в ІзраїКіК мКндрагКн – в Іспанії тКщК127Я Визначення вирКбничКгК кККперативу наведенК в ливіКьнКму та ГКспКдарськКму кКдексах АкраїниК а такКж в ЗакКні Акраїни «АрК кККпераГію»Я А теКрії кККпераГії і українськійК і зарубіжній Г бага-тК визначень пКняття «кККператив»Я АКеК як правиККК вК-ни КхКпКюють такі Кзнаки кККперативу: 1) КККператив – Ге насамперед дКбрКвіКьне Кб’Гд-нанняЯ Лише шКяхКм Кб’Гднання свКїх зусиКь і капітаКу Ккремі КсКби змКжуть дКсягти спіКьнКї мети та захистити свКї інтересиЯ АрКте не будь-яке Кб’Гднання мКжна назва-ти кККперативКмК а Кише такеК яке відрізняГться від інших дКбрКвіКьних Кб’Гднань персКнаКьним принГипКмК а з ГьКгК випКиваГ вже інша Кзнака кККперативуК прК яку йтиметься даКіЯ КККператив Г не прКстК Кб’Гднанням КсібК а самКстійним суб’ГктКм праваК який Г юридичнКю КсК-бКюЯ ВКднКчас Ге відмежКвуГ кККператив від інших Кб’Гднань КсібК які кККперують свКю діяКьністьК зКкрема від прКстих (партнерських) тКвариствК щК не передбачаГ ствКрення самКстійнКгК суб’Гкта права – юридичнКї КсКбиЯ АКзгКядаючи кККператив як дКбрКвіКьне Кб’Гднан-няК йКгК неКбхіднК такКж відмежКвувати від грКмадських КрганізаГій і гКспКдарських тКвариствК які теж Г дКбрКві-Кьними Кб’ГднаннямиЯ АКе Ге Кб’Гднання іншКгК пКрядку й їхня екКнКмікК-юридична прирКда Г відміннКю від кККперативівЯ  2) АзнакКю кККперативу Г і теК щК Ге не будь-яке Кб’ГднанняК а такеК яке ґрунтуГться на чКенствіЯ ЧКенами 
–––––––– 127 НаукКвК-практичний кКментар дК ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію» та суміжних правКвих актів / АЯ ЯЯ ККрінеГьК МЯ ЙЯ МаКікК ВЯ МЯ Масін та інЯ; за редЯ АЯ ЯЯ ККрінГяК МЯ ЙЯ МаКікаК ВЯ МЯ МасінаК МЯ АЯ ГриГенкаЯ – КЯ: ВАІТАК 2013Я – 212 сЯ 
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кККперативу мКжуть стати КсКбиК які заснуваКи йКгКК абК вступиКи дК вже ствКренКгК кККперативуЯ ЧКенствК Кргані-заГійнК зв’язуГ КсібК які дКбрКвіКьнК Кб’ГднаКися у кККпе-ратив дКя викКнання певних спіКьних завданьЯ АрКте чКен-ствК Г характернКю КзнакКю і фермерських гКспКдарствЯ Аднак у них чКенами мКжуть бути Кише чКени сім’ї та інші рКдичіК а щКдК чКенів кККперативу такі вимКги не став-КятьсяЯ ХКчаК наприкКадК ГЯ Мюнкнер зазначаГК щК КскіКьки кККперативні тКвариства рКзгКядаються як КрганізаГіїК які заснКвані на співрКбітниГтві чКенівК тК Ге КзначаГК щК еКе-мент партнерства сфКрмКваний на бКизьких КсКбистих віднКсинах між партнерами128Я ТКбтК чКенами кККперативу пКвинні бути КсКби бКизькі «пК духу і пК інтересах»К аКе і Ге не КзначаГ рис сімейнК-трудКвКгК Кб’ГднанняЯ 3) Азнака – рівнКправність чКенів КзначаГ не Кише рівність правК а й рівність КбКв’язківК рівну відпКвідаКь-ністьК іК гКККвнеК дКтримання умКвиК щК кКжен чКен кКК-перативу маГ Кише Кдин гКККсК незаКежнК від кіКькКсті зрКбКених пайКвих внесків та їхньКгК рКзміруЯ  4) НаступнКю КзнакКю кККперативів Г пайКвий хара-ктер майна Кбмеження випКат частКк дКхКду на пайЯ А Ге КзначаГК щК майнКва участь чКенів у кККперативі визнача-Гться їх внескКм у фКрмі майнКвих пайКвих внесківК які вКни передають у вКасність кККперативу під час вступуЯ лі пайКві внески ствКрюють пайКвий фКндЯ ле мінімаКьний рКзмір майна кККперативуК який збіКьшуГться за рахунКк прибутку від гКспКдарськКї діяКьнКсті та інших надхК-дженьЯ МайнК кККперативуК за виняткКм непКдіКьних фКн-дівК пКдіКяГться на паї йКгК чКенівЯ А Кбмеження випКат частКк дКхКду на пай запКбігаГ перетвКренню кККперативів у акГіКнерні тКвариства та пКвиннК сприяти КріГнтаГії ін-
–––––––– 128 Munkner Hano-HЯ Cooperative Principleo and Cooperative LawЯ 4th Reprint Inotitut far Cooperation in Entwicklungolandern / Hano-H MunknerЯ – Marburg/LahnЯ – 1981Я – PЯ 18Я 
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тересів учасників кККперативних КрганізаГій насамперед на пКшук екКнКмічнКї вигКди у спіКьній діяКьнКстіЯ 5) ХарактернКю КзнакКю кККперативу Г і теК щК рКз-пКдіК прибутків відбуваГться незаКежнК від пайКвКгК внескуК який вніс чКен кККперативуК а визначаГться нас-Кідками праГі та тих гКспКдарських КпераГійК які здійсни-Ки через кККператив йКгК чКениЯ 6) АснКвнКю метКю діяКьнКсті кККперативу Г пере-важнК не здКбуття прибутку на вкКадений капітаКК а збі-Кьшення дКхКдів дКя пККіпшення дКбрКбуту свКїх чКенівК зменшення їх видатків на спКживанняЯ леК зКкремаК вказуГ на здебіКьшКгК неприбуткКвий характер діяКьнКсті кКК-перативуК тКбтК на теК щК прибутКкК який КтриманК в ре-зуКьтаті підприГмниГькКї діяКьнКстіК не акумуКюГться на рахунку кККперативу безпКсередньКК аК пісКя відрахувань у непКдіКьні фКнди кККперативуК рКзпКдіКяГться між йКгК чКенами прКпКрГійнК ступеню здійснення через кККпера-тив гКспКдарських КпераГій чи вкКадення свКГї праГіК щК Г принГипКвКю КзнакКю будь-якКї підприГмниГькКї кКК-перативнКї КрганізаГіїЯ 7) ІстКтнКю КзнакКю кККперативу Г КбКв’язкКва участь йКгК чКенів у діяКьнКсті кККперативу (трудКва участь – у вирКбничих кККперативахК участь у гКспКдарсь-ких КпераГіях – в КбсКугКвуючих кККперативах)Я лим кКК-перативК зКкремаК відрізняГться від акГіКнернКгК тКвари-ства (КсКбКивК щКдК трудКвКї участі в діяКьнКсті тКварис-тваК яка дКя рядКвих йКгК чКенів не передбачаГться)Я 8) ДКсягнення мети кККперативу шКяхКм здійснення підприГмниГькКї діяКьнКсті – важКива сучасна риса кКК-перативізмуЯ АК КтжеК кККперативи Г не Кише КрганізаГій-нК-правКвими фКрмами гКспКдарюванняК аК щК важКивКК і підприГмниГтваЯ ГЯ ЮЯ БистрКв зазначаГК щК кККперативна дКктрина та закКнКдавствК другКї пКККвини ХХ стЯ внК-сять кардинаКьні зміни у пКняття кККперативуЯ АКсиКаю-
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чись на сучасне закКнКдавствК ІспаніїК зКкрема ЗакКн «АрК кККпераГію Іспанії» від 2 червня 1987 рЯК який визначаГ кККперативи як Кб’Гднання з перемінним капітаККмК грК-шКвКю структурКю й управКіннямК які ствКрюються на КснКві віКьнКї участі та дКбрКвіКьнКгК вихКду заінтересК-ваних і такихК щК мають спіКьні сКГіаКьнК-екКнКмічні пК-треби КсібК які здійснюють підприГмниГьку діяКьність із метКю рКзпКдіКу прибутку і дКя сКужіння суспіКьству і зарахКвують прибутКк на рахунКк чКенівК які беруть участь у ствКренні кККперативних фКндів шКяхКм здійс-нення спіКьнКї підприГмниГькКї діяКьнКстіК автКр прКпК-нуГ рКзгКядати кККперативи як КрганізаГійнК-правКві фКрми кККперативнКгК підприГмниГтва129Я саме таке рК-зуміння пКняття кККперативуК як видаГтьсяК пКвиннК бути закКнКдавчК закріпКене і в АкраїніЯ Чинне кККперативне закКнКдавствК Акраїни Кише вирКбничі (сіКьськКгКспК-дарські) кККперативи рКзгКядаГ як такіК щК здійснюють гКспКдарську діяКьність на засадах підприГмниГтваК щК ГК як видаГтьсяК невиправданК і не узгКджуГться з сучаснКю правКвКю дКктринКю і зарубіжним кККперативним закК-нКдавствКмК зКкрема і міжнарКдними дКкументами з пи-тань кККпераГіїК які рКзгКядають кККперативи (незаКежнК від фКрм і видів) як свКГрідну фКрму підприГмниГтваЯ АтжеК вихКдКм із ГіГї ситуаГії мКже бути перенесення в українське кККперативне закКнКдавствКК врахКвуючиК звичайнКК наГіКнаКьні правКві традиГіїК зарубіжні юриди-чні кКнструкГіїК які визнають викКристання кККператива-ми метКдів ринкКвКї екКнКмікиЯ ВидаГтьсяК немаГ жКдних підстав викКючати кККперативиК зКкрема КбсКугКвуючіК із 
–––––––– 129 БыстрКв ГЯ АЯ АравКвКе пКККжение сеКьскКхКзяйственных кККпе-ративКв: прКбКемы и перспективы развития кККперативнКгК закКнК-датеКьства / ГЯ АЯ БыстрКв // НаГіКнаКьний кККперативний рух та структурні зміни в екКнКміГі Акраїни ХХ стККіття: збЯ наукЯ прЯ учаснЯ кКнфЯ – 2001Я – сЯ 263–272Я 
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сфери дії підприГмниГькКгК праваК а надтКК щК у статті 6 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» передбаченК державну реГстраГію кККперативів у пКряд-куК передбаченКму дКя державнКї реГстраГії суб’Гктів під-приГмниГькКї діяКьнКстіЯ  АтжеК підсумКвуючи та синтезуючи всі Кзнаки кК-КперативуК мКжна дати таке визначення пКняття: «ККК-ператив – Ге юридична КсКбаК утвКрена шКяхКм дКбрК-віКьнКгК Кб’Гднання фізичних абК/і юридичних Ксіб на КснКві чКенства й Кб’Гднання пайКвих внесківК дКя ве-дення спіКьнК гКспКдарськКїК зКкрема підприГмниГькКїК діяКьнКсті шКяхКм КсКбистКї трудКвКї участі абК участі чКенів у гКспКдарських КпераГіях кККперативу з метКю задКвККення їх матеріаКьнихК сКГіаКьнихК куКьтурних та певних інших пКтреб»Я сіКьськКгКспКдарські кККперативи мають свКїК вКас-тиві Кише їмК спеГифічні КсКбКивКстіК внасКідКк чКгК зага-Кьні Кзнаки кККперативів пКвинні бути спеГіаКізКвані в їх пКняттіЯ  А ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпе-раГію» пКняття сГК визначаГться так: «сіКьськКгКспКдар-ський кККператив – юридична КсКбаК утвКрена фізичними та/абК юридичними КсКбамиК які Г вирКбниками сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГіїК щК дКбрКвіКьнК Кб’ГднаКися на КснКві чКенства дКя прКвадження спіКьнКї гКспКдарськКї та іншКї діяКьнКстіК пКв’язанКї з вирКбниГтвКмК перерКб-кКюК зберіганнямК збутКмК прКдажем прКдукГії рКсКинни-ГтваК тваринниГтваК КісівниГтва чи рибниГтваК пКстачан-ням засКбів вирКбниГтва і матеріаКьнК-технічних ресурсів чКенам ГьКгК кККперативуК наданням їм пКсКуг з метКю задКвККення екКнКмічнихК сКГіаКьних та інших пКтреб на засадах самКврядування»Я АрганізаГійнКю КснКвКю будь-якКгК кККперативу (кККперативнКгК Кб’Гднання) Г чКенствКЯ ЗакКн Акраїни 
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«АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» регуКюГ вказані правКвіднКсини Кише в загаКьних рисахЯ А ньКму детаКь-нК не виписанК КсКбКивКсті правКвіднКсинК пКв’язаних із набуттям чКенства (праваК КбКв’язкиК відпКвідаКьність чКенівК пКрядКк набуття та припинення)Я ТКмуК згіднК з пунктКм 2 стЯ 2 ГьКгК ЗакКнуК дК вказаних правКвіднКсин дКГіКьнК застКсКвувати відпКвідні нКрми ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»Я АнаКізуючи нКрми ЗакКнуК які регКа-ментують віднКсини чКенства у кККперативахК умКвнК їх мКжна пКдіКити на дві групи: 1) НКрмиК які визначають умКви чКенстваЯ ДК нихК зКкремаК наКежать нКрмиК які передбачають дКбрКвіКь-ність вступу дК кККперативу та вихКду з ньКгК; визнання статуту кККперативу і дКтримання йКгК вимКг; КбКв’яз-кКвість трудКвКї участі абК участі у гКспКдарській діяКь-нКсті; КбКв’язКк спКатити вступний внесКк; внесення зе-меКьних і майнКвих пайКвих внесків і тЯ дЯ ТКбтКК умКви чКенства передбачають наявність низки вимКгК під час дКтримання яких і при прКхКдженні відпКвіднКї прКГеду-ри прийКму КсКба мКже стати пКвнКправним чКенКм від-пКвіднКгК сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативуЯ 2) Інша група нКрм містить вимКги щКдК КсКби май-бутньКгК чКена кККперативуЯ Як правиККК Ге вимКга дКся-гнення відпКвіднКгК віку (дКя вирКбничих кККперативів) абК принаКежність дК сіКьськКгКспКдарських вирКбників (дКя сіКьськКгКспКдарських КбсКугКвуючих кККперати-вів)Я ЗакКнКдавеГь встанКвКюГ мінімаКьний вікКвий Генз у 16 рКків (чЯ 2 стЯ 10 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»)Я  ЧКенами сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативуК на відміну від вирКбничКгКК мКжуть бути і фізичніК і юридичні КсКбиК які дКтримуються йКгК вимКгК кКристуються пКсКугамиК фКрмують фКнди та беруть участь у гКспКдарській діяКьнКсті кККперативуЯ ВКднКчас неКбхіднК буКК б підкресКити і теК щК фізичні і/чи юриди-
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чні КсКбиК які Г заснКвниками і чКенами КбсКугКвуючКгК кККперативуК пКвинні бути сіКьськКгКспКдарськими вирК-бникамиЯ Термін «вирКбники сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії» викКристКвуГться у значенніК встанКвКенК-му ЗакКнКм Акраїни 23 вересня 2008 рЯ «АрК сіКьськКгКс-пКдарський перепис»130Я ЗгіднК із Гим ЗакКнКм вирКбники сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії – юридичні КсКби всіх КрганізаГійнК-правКвих фКрм гКспКдарювання та їх відК-кремКені підрКздіКиК фізичні КсКби (фізичні КсКби-підприГмГіК дКмКгКспКдарства)К які займаються сіКьськК-гКспКдарськКю діяКьністюК передбаченКю кКасифікаГіГю  видів екКнКмічнКї діяКьнКстіК мають у вКККдінніК кКристу-ванні абК рКзпКрядженні земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення чи сіКьськКгКспКдарських тваринЯ ВідпКвіднК дК ЗакКну «АрК кККпераГію»К мінімаКьна кіКькість чКенів кККперативу – три КсКби (чЯ 5 стЯ 7 ЗакК-ну)Я сумнівнКК щК встанКвКена в ЗакКні мінімаКьна кіКь-кість чКенів Г виправданКю на практиГіК адже йдеться не Кише прК кКмпКектаГію КсКбКвКгК скКаду чКенів кККпера-тивуК КскіКьки Гя прКбКема пКв’язана такКж із питаннями екКнКмічнКї ефективнКсті кККперативуЯ З екКнКмічнКгК пКгКяду кіКькість чКенів впКиваГ на Кчікуваний Кбсяг дія-КьнКсті кККперативуЯ А КтжеК рекКмендуГться рКзпКчина-ти рКбКту кККперативу за кіКькКсті від 10 дК 20 чКенівЯ ЗрештКю за маККї кіКькКсті чКенів (від 3 дК 5) дКГі-Кьніше застКсКвувати дКгКвірні фКрми кККперуванняК тКбтК здійснювати спіКьну діяКьність абК у фКрмі прКстК-гК тКвариства без ствКрення юридичнКї КсКби абК ж прКс-тК укКадаючи між сКбКю різнКманітні дКгКвКри тКщКЯ Ат-жеК у ЗакКні Акраїни «АрК кККпераГію» вартК встанКвити пКККженняК яке б передбачаККК щК мінімаКьна кіКькість чКенів – фізичних Ксіб не мКже бути меншКю десятиК а 
–––––––– 130 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2009Я – № 9Я – стЯ 115Я 
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юридичних Ксіб – не менше трьКх дКя тКгКК щКб не нара-жати нКвКствКрений кККператив на невдачі екКнКмічнКгК характеру (немКжКивість дКсягти значних Кбсягів діяКь-нКсті) чи КрганізаГійнКгК (немКжКивКсті забезпечення відпКвіднКгК квКруму в ухваКенні важКивих рішень)Я ле стКсуГться всіх типів та видів кККперативівК зКкрема і сіКьськКгКспКдарськихЯ ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію» передбачаГ інститут асКГійКванКгК чКенстваЯ ЗгіднК з ЗакКнКмК асКГійКваним чКенКм мКже бути будь-яка КсКбаК яка зрКбиКа пайКвий внесКк і кКристуГться правКм дКрад-чКгК гКККсу в кККперативіЯ Аід час КіквідаГії кККперативу асКГійКваний чКен кККперативу маГ переважне пКрівнянК з чКенами кККперативу правК на Кдержання паюЯ АтжеК як вдаКК зауважиКа АЯ ІЯ АавККваК асКГійКваний чКен Г ніби непКвнимК такимК щК приГднавсяК чКенКмК а тКму на ньКгК не пКширюються майнКві та інші права й КбКв’язки чКенів кККперативу131Я  Ари ствКренні кККперативу скКадаГться списКк чКе-нів та асКГійКваних чКенів кККперативуК який затверджу-Гться загаКьними збКрами (пЯ 6 стЯ 7 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»)Я Треба зазначитиК щК ЗакКн не передбачаГ переКфК-рмКення «звичайнКгК» чКенства на асКГійКванеК хКча пК-передня редакГія ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдар-ську кККпераГію» таку мКжКивість передбачаКаК аКеК на відміну від анаККгічнКгК ЗакКну АКсійськКї ФедераГіїК не зазначаККсьК в яких випадках Ге дКзвККяГться зрКбитиК відсиКаючи дК статуту кККперативуЯ ВидаГтьсяК щКК за анаККгіГю із ЗакКнКм АКсійськКї ФедераГіїК в ЗакКні Акраї-
–––––––– 131 АавККва ЭЯ АЯ АбсКуживающие кККперативы в предприниматеКь-скКй деятеКьнКсти крестьян / ЭЯ АЯ АавККва // ГКсударствК и правКЯ – 1997Я – № 11Я – сЯ 47Я 
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ни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» дКГіКьнК за-кріпити такі випадки переКфКрмКення чКенства: 1) у разі вихКду на пенсію; 2) за станКм здКрКв’я; 3) перехКду на вибКрну пКсаду пКза кККперативКм; 4) сКужби в ЗбрКйних сиКах Акраїни; 5) інших випадкахК передбачених ЗакКнКм абК статутКмЯ ККжен чКен кККперативу маГ правК припинити свКГ чКенствК в пКрядкуК передбаченКму ЗакКнКм і статутКм кККперативуЯ А статті 13 ЗакКну Акраїни «АрК кККпера-Гію» передбаченК такі підстави припинення чКенства в кККперативі:  – дКбрКвіКьнКгК вихКду з ньКгК;  – припинення трудКвКї участі в діяКьнКсті вирКбни-чКгК кККперативу; – у пКрядкуК визначенКму статутКм кККперативу;  – смерті чКена кККперативу – фізичнКї КсКби;  – КіквідаГії чКена кККперативу – юридичнКї КсКби;  – припинення діяКьнКсті кККперативуЯ ЧКенствК в сіКьськКгКспКдарськКму КбсКугКвуючКму кККперативі припиняГться за умКвК передбачених статтею 13 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»К та у разі припинен-ня участі в гКспКдарській діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарсь-кКгК КбсКугКвуючКгК кККперативу прКтягКм двКх рКків пКспіКь (пЯ 3 стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдар-ську кККпераГію»Я  Вихід із сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативу здійс-нюГться шКяхКм дКбрКвіКьнКгК вККевиявКенняЯ АКрядКк вихКду з кККперативу в ЗакКні теж не регКаментКванКЯ Аднак дКГіКьнК буКК б вказати мінімаКьний стрКк чКенс-тва в кККперативіЯ ле буКК б гарантіГю стабіКьнКсті май-нКвихК земеКьних та інших віднКсин у кККперативіЯ Арипинення трудКвКї участі в діяКьнКсті вирКбни-чКгК кККперативу не мКже бути беззаперечнКю підставКю 
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припинення чКенства в кККперативіЯ Як зазначаГ НЯ ІЯ Ти-тКваК викКнання ГіГї нКрми мКже спричинити багатК нега-тивних насКідків дКя тих чКенів кККперативуК які втрати-Ки праГездатність у зв’язку з вікКм абК інваКідністюЯ На-впакиК в ЗакКні і в статутах усіх сіКьськКгКспКдарських кККперативів маГ бути нКрмаК відпКвіднК дК якКї непраГе-здатні чКени кККперативу зберігають свій правКвий ста-тус і кКристуються чКенськими правамиЯ ЗрештКюК «зви-чайне» чКенствК мКже бути переКфКрмКене в асКГійКванеЯ ТКму таку підставу треба детаКьнК закріпити в статуті кККперативуЯ  ВикКючення з чКенів кККперативу – Кдна з важКивих підстав припинення чКенстваЯ А ЗакКні Акраїни «АрК кКК-пераГію» міститься Кише Кдна нКрмаК яка передбачаГК щК викКючення з чКенів кККперативу мКже бути Кскаржене дК судуЯ  ЗакКн такКж не зазначаГ випадківК кККи Ге рКбитьсяЯ АнаККгічний ЗакКн АКсійськКї ФедераГії (стЯ 17) зазначаГК щК чКен кККперативу мКже бути викКючений із кККпера-тиву пісКя закінчення фінансКвКгК рКку у випадкахК якщК: не викКнуГ КбКв’язківК передбачених статутКм кККперати-вуК незважаючи на пКпередження у письмКвій фКрмі; кКК-перативу завданК шкКди невикКнанням чКенКм кККпера-тиву КбКв’язківК передбачених статутКм кККперативуК абК кККперативу пред’явКені пКзКвні вимКги в резуКьтаті не-викКнання чКенКм кККперативу свКгК зКбКв’язання; від-пКвіднК дК вимКг ЗакКну та статуту не мав права на вступ дК кККперативу абК втратив правК бути чКенКм кККпера-тиву; перебуваГ в сіКьськКгКспКдарськКму спКживчКму (КбсКугКвуючКму) кККперативі заснКвникКм абК учасни-кКм КрганізаГіїК щК кКнкуруГ з кККперативКмК чКенКм якК-гК він ГК абК КрганізаГіяК щК кКнкуруГ з кККперативКмК Г учасникКм КрганізаГіїК заснКвникКм абК учасникКм якКї Г Гей чКен кККперативу; не викКнуГ без пКважних причин 



181 

зКбКв’язань за КсКбистКю трудКвКю участюК передбаче-нКю статутКм вирКбничКгК кККперативуК абК не бере участь у діяКьнКсті спКживчКгК (КбсКугКвуючКгК) кККпе-ративу впрКдКвж рКкуЯ КККператив маГ правК передбачи-ти в свКГму статуті дКдаткКвіК такіК щК не суперечать Фе-дераКьнКму закКну підставиК у разі настання яких чКен кККперативу мКже бути викКючений із чКенів кККперативуЯ Крім тКгКК чКенські віднКсини у кККперативах при-пиняються в резуКьтаті припинення існування суб’Гкта чКенських віднКсинЯ ле мКже бути смерть грКмадянина чи КіквідаГія юридичнКї КсКби – чКена кККперативу абК ж КіквідаГія самКгК кККперативуЯ ЧКенствК в сіКьськКгКспКдарськКму кККперативі Г підставКю дКя набуття статутних прав і КбКв’язківЯ Незва-жаючи на виняткКву важКивість прав і КбКв’язків чКенів кККперативу як змісту кККперативних віднКсинК у ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» в чинній редакГії вКни пКвністю прКігнКрКваніК хКча і в пКпередній редакГії їм буКК присвяченК Кише Кдну статтю (стЯ 11)Я сКушним у ГьКму кКнтексті Г зауваження НЯ ІЯ ТитКвКїК яка вважаГК щК біКьш правиКьнКю і такКюК щК відпКвідаГ су-часній дКктрині пріКритетнКсті прав Кюдини (в ГьКму випадку сеКянина-чКена кККперативу) перед статусКм самКгК кККперативуК маГ бути кКнГепГія максимаКьнК ширКкКгКК всебічнКгК та кКнкретнКгК регКаментування прав чКенів кККперативу (фізичних Ксіб)Я  ЗакКн Акраїни «АрК кККпераГію» передбачаГ такі КснКвні права й КбКв’язки чКенів кККперативу: АснКвними правами чКена кККперативу Г:  – участь у гКспКдарській діяКьнКсті кККперативуК а такКж в управКінні кККперативКмК правК гКККсу на йКгК загаКьних збКрахК правК Кбирати і бути Кбраним в Кргани управКіння;  – кКристування пКсКугами кККперативу;  
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– Кдержання кККперативних випКат та випКат на паї;  – Кдержання паю у разі вихКду з кККперативу в пК-рядку і в стрКкиК визначені йКгК статутКм;  – правК внКсити прКпКзиГії щКдК пККіпшення рКбК-ти кККперативуК усунення недККіків у рКбКті йКгК Крганів управКіння та пКсадКвих Ксіб;  – правК звертатися дК Крганів управКіння та Крганів кКнтрККю за діяКьністю кККперативуК пКсадКвих Ксіб кКК-перативу із запитамиК пКв’язаними з чКенствКм у кККпе-ративіК діяКьністю кККперативу та йКгК пКсадКвих КсібК Кдержувати письмКві відпКвіді на свКї запитиЯ  АснКвними КбКв’язками чКена кККперативу Г:  – дКдержання статуту кККперативу;  – викКнання рішень Крганів управКіння кККперативу та Крганів кКнтрККю за діяКьністю кККперативу;  – викКнання свКїх зКбКв’язань перед кККперативКм;  – спКата визначених статутКм кККперативу внесківЯ  ЗакКнамиК щК регуКюють діяКьність Ккремих типів кККперативів абК кККперативів за напрямами їх діяКьнКс-тіК та статутКм кККперативу мКжуть бути передбачені дК-даткКві права та КбКв’язки йКгК чКенівЯ    
ТИПИ ТА ВИДИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ 
 Тип кККперативу (від греГькКгК) – прКтКтипК взі-реГьК КснКвний КбразК відбитКк тКщКЯ ЗагаККм тип кККпе-ративу мКжна визначити як систему істКтних рисК харак-терних усім кККперативамЯ сіКьськКгКспКдарський кККператив як самКстійна КрганізаГійнК-правКва фКрма сіКьськКгКспКдарськКї кКК-пераГії і як низКва Канка системи сіКьськКгКспКдарськКї кККпераГії пКдіКяГться на типи та види; вКднКчас КснКв-
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ними типами сіКьськКгКспКдарських кККперативів Г сіКь-ськКгКспКдарські вирКбничі та КбсКугКвуючі кККперативуК Кстанні пКдіКяються на видиЯ Нині сіКьськКгКспКдарські вирКбничі кККперативи як тип сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативу сфКрмКвані за принГипКм КрганізаГії гКризКнтаКьнКї кККпераГіїЯ АКеК крім дКсягнення ГіКей приватнКгК характеру – задКвК-Кення матеріаКьних та інших пКтреб свКїх чКенівК перед вирКбничими кККперативами як КрганізаГіями вирКбни-чКгК типу стКять завдання вирКбниГтва сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїК а звідси – забезпечення насеКення краї-ни прКдКвККьствКм і сирКвинКю дКя прКмисККвКстіЯ сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативи як тип сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативу фКрмуються за принГипКм КрганізаГії вертикаКьнКї кККпераГіїЯ Ах діяКь-ність пКвністю спрямКвана на задКвККення гКспКдарських інтересів свКїх чКенівК тКбтК невід’ГмнК пКв’язана з їх ви-рКбничКю діяКьністюЯ АтжеК діяКьність сіКьськКгКспКдарських вирКбничих і КбсКугКвуючих кККперативів утвКрюГ замкнений ГикК і КхКпКюГ всі стадії сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК щК значнКю мірКю врахКвуГ КсКбКивКсті життя та праГі в сіКьській місГевКстіЯ Як зазначаГ ГЯ МюнкнерК вирКбничі кККперативи не Г самКГіККюЯ ле засіб дКя вирішення екКнКмічних прКбКем їх чКенівЯ ДКтиК пКки не буде знайденК КіпшКгК шКяхуК вКни мають правК на існуванняЯ На думку вченКгКК тенде-нГія дК трансфКрмаГії – за АппенхаймерКм – згіднК з якКю успішні вирКбничі кККперативи самКрКзпускаються абК ж реКрганізуються в інші кКмерГійні фірмиК якщК їх чКени біКьше не бачать у них неКбхіднКстіК пКвинна рКзгКядати-ся не як вирКдженняК а як нКрмаКьний прКГес рКзвитку132Я 
–––––––– 132 Мюнкнер ГЯ АрКизвКдственные кККперативы: кКассическая мК-деКь с перспективами на будущее в сКвременнКм индустриаКьнКм Кбществе / ГЯ Мюнкнер; перЯ с ангКЯ – Марбург на ЛанеК 1995Я – сЯ 11Я 
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ВКднКчас автКр вказуГ на переваги сіКьськКгКспКдарських вирКбничих кККперативівК а саме: сіКьськКгКспКдарські кККперативи заснКвані на Кб’Гднанні рКбКчКї сиКиК гКтКв-нКсті дК дКбрКвіКьнКї дисГипКіни та справедКивКгК пКді-Ку прибутківК відпКвідаКьнКсті тКщК між чКенамиК а тКму Г біКьш пристКсКваними дК пКдККання скКаднКщівК ніж кК-мерГійні фірмиК КскіКьки сККідарність між чКенами й їх спіКьні ГіКі дають змКгу праГювати незаКежнК від перс-пектив на Ктримання прибуткуК навіть із максимаКьним зниженням затрат на рКбКчу сиКуЯ ВирКбничі кККперати-ви Г аКьтернативКю традиГійній системі заКежнКї (най-манКї) праГі133Я ВКднКчас Г й певні недККіки у діяКьнКсті сіКьськКгКс-пКдарських вирКбничих кККперативівЯ ЗКкремаК на мінуси кККективнКгК вирКбниГтва вказував АЯ ВЯ ЧаянКвЯ Він за-значавК щК кККективна вККя завжди сКабка як вККя підпри-ГмниГькаК яка пКвинна бути КрганізуючКюК зКбКв’язуючКюК пКв’язанКю з інтуїГіГю та ризикКмЯ АідкресКюючи біКьшу ефективність часткКвКї (вертикаКьнКї) кККпераГіїК АЯ ВЯ ЧаянКв дКпускав мКжКивість існування кККективних гКспКдарствК прКте за дКтримання низки умКв: пКвна не-збиткКвістьК вибКрність правКіння та керівникаК демКкра-тична прКГедура скКадення КрганізаГійнКгК пКануК Кргані-чний зв’язКк із кККперативними системами134Я серед переваг вирКбничих кККперативівК пКрівнянК з іншими фКрмами гКспКдарювання на сеКі в сучасних умКвахК мКжна виКкремити: 1) у сіКьськКгКспКдарськКму вирКбничнКму кККпе-ративі Кб’ГднуГться праГя йКгК чКенівК а Кб’Гднання пайК-вих внесків маГ дКпКміжне значення; 
–––––––– 133 Мюнкнер ГЯ АрКизвКдственные кККперативы: кКассическая мК-деКь с перспективами на будущее в сКвременнКм индустриаКьнКм Кбществе / ГЯ Мюнкнер; перЯ с ангКЯ – Марбург на ЛанеК 1995Я – сЯ 10Я 134 ЧаянКв АЯ ВЯ АснКвные идеи и фКрмы КрганизаГии крестьянскКй кККпераГии / АЯ ВЯ ЧаянКвЯ – МЯ: НаукаК 1991Я – сЯ 344–345Я 
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2) не менш важКивКю умКвКю Г теК щК у вирКбничК-му кККперативі прибутКк рКзпКдіКяГться заКежнК від вкКаденКї праГі кКжнКгК йКгК чКенаК а випКата дивідендів на паї маГ дКпКміжне дК стимуКювання праГі значення; 3) у будь-якКму кККперативі кКжен чКен маГ Кдин гКККсК аК КтжеК всі чКени мають рівні права і мКжКивКстіК щК Г передумКвКю стабіКьнКсті у віднКсинах між нимиК а такКж між чКенами та кККперативКмЯ АктуаКьними вКднКчас заКишаються сККва БЯ Мар-тКса прК теК щК у вирКбничКму кККперативі гКККвнКю ме-тКю Кб’Гднання Г вирКбниГтвК як такеЯ А ньКму рКбітни-киК щК праГюють у підприГмствіК стають йКгК вКасниками й гКспКдарями; Ге Г кККпераГія праГі з метКю звіКьнення її від заКежнКсті капітаКу і зрКбити рКбітника пКвнКправ-нКю та рівнКправнКю КсКбКю в прКГесі вирКбниГтваК дав-ши йКму правК на участь в управКінні кККперативКм і пра-вК вКаснКсті на прКдукт праГі135Я МабутьК саме з таких міркувань ствКрюваКись вирК-бничі кККперативи у ФранГіїК ІтаКіїК ЯпКнії та деяких ін-ших країнахК де Гей тип сіКьськКгКспКдарськКгК кККпера-тиву набув певнКгК пКширенняЯ А ФранГії урядКм затвердженК навіть ТипКвий ста-тут сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбничКгК кККперативуЯ ЧКени такКгК кККперативуК максимаКьна кіКькість яких не мКже перевищувати 50 чКККвікК спіКьнК викКристКвують земКюК яку кККператив взяв в Кренду в третіх Ксіб чи маГ у свКїй вКаснКстіЯ Крім тКгКК ТипКвий статут передбачаГ КбКв’язкКве прКведення через кККператив усіх КпераГій із вирКбниГтваК перерКбки і прКдажу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії Кб’Гднаних у ньКму гКспКдарств136Я 
–––––––– 135 МартКс БЯ ТеКрія кККпераГії / БЯ МартКсЯ – АКдГбрадиК 1923Я – сЯ 100Я 136 АавККва ЭЯ АЯ АрганизаГиКннК-правКвые фКрмы аграрных хК-зяйств вК ФранГии / ЭЯ АЯ АавККва // АефКрмирКвание сеКьскКхКзяйст-венных предприятий (правКвые прКбКемы)Я – МЯК 1996Я – сЯ 105–106Я 
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Здавна рКзвинута вирКбнича кККпераГія у Німеччи-ніЯ сіКьськКгКспКдарські кККперативиК насамперед вирКб-ничіК буКи Кдними з КснКвних КрганізаГійнК-правКвих фКрм кККишньКї НДАЯ ВідпКвіднК дК ЗакКну ФАН «АрК приведення структури сіКьськКгК гКспКдарства у відпКві-дність дК вимКг сКГіаКьнКї і екКККгічнК КріГнтКванКї рин-кКвКї екКнКміки» від 29 червня 1990 рЯК пКвинен був від-бутися прКГес правКвКгК і фактичнКгК перетвКрення сіКь-ськКгКспКдарських вирКбничих кККперативів у кККпера-тивиК КрганізаГія і діяКьність яких передбачені ЗакКнКм «АрК кККперативи» 1889 рЯ ( у редакГії 1988 рЯ)137Я  ДКсвід рКзвитку сіКьськКгКспКдарськКї вирКбничКї кККпераГії у зарубіжних країнах мКже бути викКристаний дКя рКзвитку таких кККперативів в АкраїніЯ З КгКяду на теК щК закКнКдавчіК екКнКмічніК психКККгічні передумКви дКя ГьКгК існуютьЯ ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію» здебіКьшКгК зКріГнтКваний на КбсКугКвуючі (верти-каКьні) кККперативиК прКте регуКюГ і діяКьність вирКбни-чКї Канки сіКьськКгКспКдарськКї кККпераГіїЯ ЗгіднК з стат-тею 1 ЗакКнуК сіКьськКгКспКдарський вирКбничий кККпе-ратив – сіКьськКгКспКдарський кККперативК який утвКрю-Гться шКяхКм Кб’Гднання фізичних КсібК які Г вирКбника-ми сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК дКя прКвадження спіКьнКї вирКбничКї абК іншКї гКспКдарськКї діяКьнКсті на засадах їх КбКв’язкКвКї трудКвКї участі з метКю Кдержання прибуткуЯ З КгКяду на ГеК анаКізуючи Ге визначення та Ккремі інші нКрми ЗакКнуК мКжна виКкремити такі характерні риси сГВК: 1) КККператив Г юридичнКю КсКбКюК тКбтК таким суб’ГктКмК який ствКрений згіднК з чинним закКнКдавствКмК 
–––––––– 137 ФКмина ЛЯ АЯ АефКрмирКвание сеКьскКхКзяйственных предприя-тий (правКвые прКбКемы) / ЛЯ АЯ ФКминаЯ – МЯК 1996Я – сЯ 116–117К 122Я 



187 

здатний брати участь у ГивіКьнКму КбКрКті від свКгК імені та нести відпКвідаКьність відпКвіднК дК свКїх зКбКв’язаньЯ 2) КККператив ствКрюГться шКяхКм Кб’Гднання ви-кКючнК фізичних КсібЯ АрК Ге чіткК зазначенК у пЯ 1 статті 8 ЗакКнуЯ ля Кзнака сГВК КбумКвКена тимК щК йКгК чКени зКбКв’язані «брати трудКву участь у діяКьнКсті кККпера-тиву»К тКбтК безпКсередньК здійснювати вирКбничК-гКспКдарську діяКьністьЯ Аднак не всі фізичні КсКби мК-жуть бути чКенами ГьКгК типу кККперативуК а Кише грК-мадяни Акраїни (Ге випКиваГ із КбКв’язку заснКвниківК чКенів кККперативу внКсити пайКві внескиК зКкремаК зе-меКьними діКянками (земеКьні пайКві внески)К які згіднК з земеКьним закКнКдавствКм мКжуть бути на праві прива-тнКї вКаснКсті Кише у грКмадян Акраїни)Я ХКча прямКї нК-рми в ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію» прК теК щК чКенами сіКьськКгКспКдарськКгК вирКб-ничКгК кККперативу мКжуть бути Кише грКмадяни Акраї-ни немаГЯ ЗакКн Акраїни «АрК кККпераГію» таких Кбме-жень не передбачаГЯ ЗгіднК із стЯ 10 ГьКгК ЗакКну чКенами кККперативу мКжуть бути грКмадяни АкраїниК інКземГі та КсКби без грКмадянстваК юридичні КсКби Акраїни та інК-земних державК щК діють через свКїх представниківК які внесКи вступний внесКк та пай у рКзмірахК визначених статутКм кККперативуК дКдержуються вимКг статуту і кК-ристуються правКм ухваКьнКгК гКККсуЯ ЧКенКм кККпера-тиву мКже бути фізична КсКбаК яка дКсягКа 16-річнКгК віку і виявиКа бажання брати участь у йКгК діяКьнКстіЯ  КККператив зКбКв’язаний вести КбКік свКїх чКенів та видати кКжнКму з них пКсвідчення прК чКенствКЯ  3) ЧКени сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбничКгК кКК-перативу пКвинні бути сіКьськКгКспКдарськими вирКбни-камиЯ Аднак щКдК визначення правКвКгК статусу учасни-ків (заснКвниківК чКенів) сіКьськКгКспКдарськКгК вирКб-ничКгК кККперативу як сіКьськКгКспКдарських вирКбни-
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ківК тК здебіКьшКгК дКя ГьКгК немаГ підставЯ Зважаючи на теК щК фізичні КсКби Кб’Гднуються у кККператив дКя спі-КьнКгК вирКбниГтва відпКвіднКї прКдукГіїК мКжна зрКби-ти виснКвКкК щКК утвКривши юридичну КсКбу і Кб’Гднавши у ній земеКьні діКянкиК майнК і свКю праГюК Кстання Г суб’ГктКм підприГмниГтваК який і Г вирКбникКмК тКчніше навіть тКварКвирКбникКмЯ АККдинГі вКни виступають як вКасники земеКьних діКянКк і відпКвіднКгК майнаК викК-ристання яких у свКїй вирКбничК-гКспКдарській діяКьнКс-ті забезпечуГ переважнК їх КсКбисті спКживчі пКтребиЯ ВКаснеК Кб’Гднуючи свКї зусиККяК майнКК земеКьні діКянки тКщК (Кише у такий спКсіб) шКяхКм ствКрення вирКбни-чКгК кККперативуК вКни стають учасниками ГіГї юридич-нКї КсКби-вирКбникаЯ З іншКгК бКкуК маючи статус сіКьсь-кКгКспКдарськКгК вирКбникаК КсКбі немаГ сенсу бути за-снКвникКмК чКенКм іншКгК суб’Гкта гКспКдарювання з анаККгічним статусКмЯ А ГьКму випадку дКГіКьніше ствК-рювати КбсКугКвуючі кККперативиК завдання яких пККягаГ в КбсКугКвуванні пКтреб сіКьськКгКспКдарськКгК вирКб-ниГтва свКїх чКенівЯ 4) ЗмістКм діяКьнКсті Г «прКвадження спіКьнКї ви-рКбничКї абК іншКї гКспКдарськКї діяКьнКсті» (стЯ 1)Я А закКнКдавстві термін «вирКбнича діяКьність» не маГ рКз’ясненняЯ А ширКкКму рКзумінніК вирКбнича діяКьність Ге су-купність дій праГівників із застКсуванням засКбів праГіК неКбхідних дКя перетвКрення ресурсів у гКтКву прКдук-ГіюК яка КхКпКюГ вирКбниГтвК та перерКбку різних видів сирКвиниК будівниГтвК та надання будь-яких видів пКсКугЯ А ГКспКдарськКму кКдексі Акраїни зазначенКК щК сферу гКспКдарських віднКсин станКвКять гКспКдарськК-вирКб-ничіК КрганізаГійнК-гКспКдарські та внутрішньКгКспКдар-ські віднКсиниЯ свКГю чергуК гКспКдарськК-вирКбничими Г майнКві та інші віднКсиниК щК виникають між суб’Гктами 
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гКспКдарювання під час безпКсередньКгК здійснення гКс-пКдарськКї діяКьнКстіЯ А ЗакКні Акраїни «АрК кККпераГію» встанКвКенКК щК вирКбничий кККператив утвКрюГться шКяхКм Кб’Гднання фізичних Ксіб дКя спіКьнКї виробничої 
або іншої господарської діяльностіК тКбтК вирКбнича дія-Кьність рКзгКядаГться як частина гКспКдарськКї діяКьнКс-тіЯ А статті 23 ГьКгК ж ЗакКну вказанКК щК вирКбничі кКК-перативи прКвадять гКспКдарську діяКьністьЯ ВикКрис-тання ж у ЗакКні терміна «вирКбнича діяКьність» не Г виправданим138Я  5) «АбКв’язкКва трудКва участь» чКенів у діяКьнКсті вирКбничКгК кККперативуЯ ле істКтнК відрізняГ сіКьськК-гКспКдарський вирКбничий кККператив від КбсКугКвую-чКгК; Ге вимагаГ чіткКї КрганізаГії праГіК трудКвКгК прКГе-су за нКрмами аграрнКгК (нині здебіКьше – ККкаКьнКгК) закКнКдавстваЯ 6) сГВК Г суб’ГктКм гКспКдарювання і суб’ГктКм під-приГмниГтваК а метКю йКгК діяКьнКсті Г Ктримання та пКдаКьший рКзпКдіК дКхКдуЯ Звідси трактування непри-буткКвКсті кККперативівК зКкрема і вирКбничихЯ АджеК пК-сутіК прибутКк Ктримують чКени кККперативуК хКча пев-ний відсКтКк прибутку і відрахКвуГться у відпКвідні фКн-ди кККперативуК Кднак викКристКвуються Гі кКштиК як правиККК на спіКьні кККперативні пКтребиЯ АрКте вартК зазначитиК щК термін «неприбуткКвість» Г дКсить невда-КимК Кднак ГимК як зазначиКа АЯ ЛЯ Мініна139К намагаються підкресКитиК щК Ктримання прибутку не Г самКГіККю в 
–––––––– 138 НаукКвК-практичний кКментар дК ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію» та суміжних правКвих актів / АЯ ЯЯ ККрінеГьК МЯ ЙЯ МаКікК ВЯ МЯ Масін та інЯ; за редЯ АЯ ЯЯ ККрінГяК МЯ ЙЯ МаКікаК ВЯ МЯ МасінаК МЯ АЯ ГриГенкаЯ – КЯ: ВАІТАК 2013Я – 212 сЯ 139 Минина АЯ ЛЯ сеКьскКхКзяйственная кККпераГия: правКвКе регу-КирКвание / АЯ ЛЯ Минина // ГКсударствК и правКЯ – 1997Я – № 11Я – сЯ 36–37Я 
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кККперативіК хКча й не викКючаГтьсяК гКККвне – задКвК-Кення матеріаКьних та інших пКтреб чКенів кККперативуЯ АЯ ВЯ ЧаянКв перекКнКивК дКвівК щК успіх кККпераГії вимі-рюГться рКстКм дКхКдів її чКенівК а не прибутками самКгК кККперативу140Я Нині у сучаснКму зарубіжнКму закКнКдавстві пКсту-пКвК стаГ дКмінантним пКняття вирКбничКгК кККперативу як такКгКК щК підпКрядкКваний меті Ктримання прибуткуК діГ за закКнами ринкКвКї екКнКміки і вкКадаГ принаймні частину прибутку в підприГмниГтвКЯ АКе вКднКчас і в теК-ріїК і на практиГі КбумКвКюГтьсяК щК Ктримання прибутку Г не метКюК а засКбКм викКнання кККперативами завданьК які перед ними стКятьЯ  Визначення кККперативуК дане у 1988 рЯ МКАК Кпира-Гться на пКстуКат прК теК щК кККперативи як суб’Гкти ри-нку пКвинні КріГнтуватися на Ктримання прибуткуК який станКвить КснКву здКрКвКї кКнкуренГії та кКнкурентКзда-тнКсті кККперативних ринкКвих структур141Я А «Заяві прК кККперативну ідентичність» зазначенКК щК сутність кКК-перативу не заКежить від йКгК типу чи видуЯ Будь-який кККператив Ге явище насамперед сКГіаКьне і йКгК пКняття Г Гдиним дКя всіх йКгК різнКвидівЯ АК КтжеК дКя сГВК теж характернКю Г мета задКвККення різнКманітних пКтреб чКенів кККперативу та захист їх інтересівЯ Атримання прибутку неКбхіднК рКзгКядати абК як другКрядну метуК абК як засіб дКсягнення першКїЯ АтжеК дКя з’ясування пра-вКвКгК станКвища сГВК та врахування їх істКтнКї земеКь-
–––––––– 140 ЧаянКв АЯ ВЯ А сеКьскКхКзяйственнКй кККпераГииЯ (Азбранные гКавы и статьи) / АЯ ВЯ ЧаянКвЯ – саратКвК 1989Я – сЯ 40Я 141 БыстрКв ГЯ АЯ АравКвКе пКККжение сеКьскКхКзяйственных кККпе-ративКв: прКбКемы и перспективы развития кККперативнКгК закКнК-датеКьства / ГЯ АЯ БыстрКв // НаГіКнаКьний кККперативний рух та структурні зміни в екКнКміГі Акраїни ХХ стККіття: збЯ наукЯ прЯ учаснЯ кКнфЯ – 2001Я – сЯ 266Я 
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нК-правКвКї спеГифіки Г неКбхідним прийняття в Акраїні спеГіаКьнКгК ЗакКну «АрК сіКьськКгКспКдарські вирКбничі кККперативи»Я А АКсійській ФедераГії прийнятК спеГіаКь-ний ЗакКн «АрК вирКбничі кККперативи»Я ДК сГВК він за-стКсКвуГться у субсидіарнКму пКрядкуЯ Аднак відКмКК щК вирКбничі кККперативи набуКи пКширення у світі саме у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК а тКму біКьш дКГіКьнК прийняти ЗакКнК який би регуКював правКве станКвище саме сГВКЯ АнаКіз загаКьних теКретичних засад сіКьськКгКспК-дарськКгК кККперуванняК КсКбКивих Кзнак сіКьськКгКспК-дарських вирКбничих кККперативівК їх закКнКдавчКї рег-КаментаГії дають змКгу сфКрмувати біКьш пКвне визна-чення пКняття сГВКК а саме: «сіКьськКгКспКдарський ви-рКбничий кККператив – Ге юридична КсКбаК утвКрена шКяхКм Кб’Гднання грКмадян Акраїни дКя спіКьнКгК ви-рКбниГтва на засадах підприГмниГтва сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїК за умКви КбКв’язкКвКї трудКвКї участі чКенів кККперативу в йКгК вирКбничК-гКспКдарській дія-КьнКстіК з метКю задКвККення матеріаКьних та певних інших пКтреб чКенів кККперативу»Я світКвий та український дКсвід свідчать прК теК щК рККь сіКьськКгКспКдарських КбсКугКвуючих кККперативів дКя підприГмниГькКї та іншКї діяКьнКсті сеКян пКстійнК зрКстаГЯ  Аід сіКьськКгКспКдарськими КбсКугКвуючими кКК-перативами у світКвій практиГі прийнятК рКзуміти такі кККперативиК які ствКрені сіКьськКгКспКдарськими тКва-рКвирКбниками дКя спіКьнКгК КбсКугКвування вирКбни-чих пКтреб свКїх гКспКдарств на всіх етапах вирКбничКгК ГикКу – від пКстачання засКбів вирКбниГтва дК збуту сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГіїК вкКючаючи її перерКбкуК агрКсервісК взаГмне кредитуванняК страхуванняК надання кКнсуКьтаГійних пКсКуг і тЯ дЯ – з метКю підвищення рівня їх дКхКдівЯ 
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ХарактернКю рисКю Гих кККперативів Г теК щК їх за-снКвниками та чКенами Г самі тКварКвирКбникиК які вКд-нКчас не втрачають свКГї екКнКмічнКї самКстійнКстіЯ ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію» в чинній редакГії визначив сіКьськКгКспКдарський КбсКугКвуючий кККператив як сіКьськКгКспКдарський кКК-перативК щК утвКрюГться шКяхКм Кб’Гднання фізичних та/абК юридичних Ксіб-вирКбників сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дКя КрганізаГії КбсКугКвуванняК спрямКванКгК на зменшення витрат та/абК збіКьшення дКхКдів чКенів ГьКгК кККперативу під час прКвадження ними сіКьськКгКспКдар-ськКї діяКьнКсті та на захист їхніх екКнКмічних інтересівЯ  ле нКрмативне визначення пКняття сГАК Г в свКїй КснКві правиКьнимЯ АК-першеК нагКККшуГться на теК щК гКККвними завданнями такКгК кККперативу Г КбсКугКву-ванняК яке спрямКване на зменшення витрат та/абК збі-Кьшення дКхКдів чКенів ГьКгК кККперативу під час прКва-дження ними сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті; пК-другеК правКмірнК нагКККшуГться на спеГіаКьнКму – сіКьськКгК-спКдарськКму прКфіКю кККперативнКї діяКьнКсті; пК-третГК вказуГться на мету діяКьнКсті кККперативу – захист екКнКмічних інтересів йКгК чКенівЯ ВКднКчас Ге визначен-ня пКняття сГАК викКикаГ низку застереженьЯ АК-першеК як видКве пКняття вКнК пКвиннК буКК б відпКвідати рКдК-вКму пКняттю «сіКьськКгКспКдарський кККператив»Я Ад-нак вКнК не містить низки істКтних КзнакК які характери-зують КбсКугКвуючий кККператив як КсКбКивий тип сіКь-ськКгКспКдарськКгК кККперативу та Кчевидні із загаКьнК-гК визначення ГьКгК пКняттяЯ АК-другеК пКдаКьший анаКіз нКрм ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» виКкремКюГ й інші Кзнаки таких кККперативів – надання пКсКуг Кише чКенам кККперативуК хКча у пКпередній редакГії ЗакКн передбачав мКжКивість надання пКсКуг такКж нечКенам 
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сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативуК встанКвКюючи певні Кбмеження надання пКсКуг нечКенам в КбсягахК щК не перевищують 20% загаКьнКгК КбКрКту кККперативуЯ Між тим анаККгічний відсКтКк у ФранГіїК а у ФАНК сШАК ІтаКіїК АКсійській ФедераГії та інших країнах – 50%142Я ВКднКчас віднКсини між кККперативКм і третіми КсКбами ґрунтуються на дКгКвірних засадахЯ АКбКта з не-чКенами пКвинна КбКікКвуватися на Ккремих рахункахЯ Така пКзиГія закКнКдавГя буКа біКьш прийнятнКюК Кскі-Кьки надання пКсКуг такКж нечКенам кККперативу стиму-КюваКК гКспКдарську діяКьність і буКК дКдаткКвим дже-реККм прибутку дКя кККперативівЯ АК-третГК КснКвнКю метКю будь-якКгК кККперативуК незаКежнК від типу чи видуК а надтК КбсКугКвуючКгКК Г задКвККення матеріаКьних та інших пКтреб свКїх чКенівЯ Чинна редакГія ЗакКну передбачаГ мету – захист екКнКмі-чних інтересів чКенів кККперативуЯ АрКте пКтреби та ін-тереси – Ге нетКтКжні пКняттяЯ ТакКю Г прирКда кККпера-тивуК який Г не Кише екКнКмічним утвКреннямК аКе і сКГіаКь-ним явищемЯ Як зазначаГ ТЯ АЯ АбКваК без сКГіаКьних КріГн-тирівК які мають істКтний характерК КрганізаГію не мКж-КивК віднести дК кККперативнКї143Я  Із ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпе-раГію» мКжна виКкремити ще такі йКгК Кзнаки: 1) ЗаснКвниками і чКенами кККперативу мКжуть бути фізичні й юридичні КсКби – сіКьськКгКспКдарські вирКбни-киЯ лим КбсКугКвуючий кККператив істКтнК відрізняГться від сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбничКгК кККперативуЯ 2) АбКв’язкКва участь чКенів кККперативу в йКгК гК-спКдарській діяКьнКстіЯ Аід КстанньКю ЗакКн рКзуміГ збут через такий кККператив сирКвиниК прКдукГії її перерКбкиК 
–––––––– 142 Фермерська кККпераГіяЯ ІстКріяК стан і перспективи // сіКьські КбріїЯ – 1995Я – № 9–10Я – сЯ 35Я  143 АбКва ТЯ АЯ КККперативы как субъекты гражданскКгК права / ТЯ АЯ АбКва // субъекты гражданскКгК праваЯ – МЯК 2000Я – сЯ 70Я 
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закупівКю засКбів вирКбниГтваК кКристування технКККгі-чними пКсКугами кККперативу в Кбсязі та пКрядкуК перед-бачених йКгК статутКм та/абК правиКами внутрішньКгКс-пКдарськКї діяКьнКстіЯ Ачасть у гКспКдарській діяКьнКсті кККперативу – Ге КснКвне правК й КднКчаснК найгКККвніший КбКв’язКк чКе-на кККперативуЯ ККристуючись пКсКугами свКгК підприГм-стваК кКіГнти-вКасники забезпечують йКгК екКнКмічну стабіКьністьК КскіКьки збіКьшення Кбсягів КпераГій кКК-перативу знижуГ пКстійні витрати на КдиниГю пКсКугК а відтак рКбить їх дешевшими144Я АрКтеК якщК чКени кККперативу не звертаються за пКсКугами дК свКГї КрганізаГії Кдин абК два рКкиК вКни пКвинні втрачати правК гКККсуК а їх пайКвий капітаК маГ набувати статусуК який не даГ права участі в ухваКенні принГипКвих управКінських рішень145Я АЯ 3 стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарьку кККпераГію» закріпиКа нКрмуК якКї раніше не буКК в ЗакКніК згіднК з якКю чКенст-вК в сіКьськКгКспКдарськКму КбсКугКвуючКму кККперативі припиняГться такКж у разі припинення участі в гКспКдар-ській діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативу прКтягКм двКх рКків пКспіКьЯ 3) Атримання прибутку не Г КснКвнКю метКю їх діяКьнКстіЯ  Як КбґрунтКванК зазначиКа ТЯ АЯ АбКваК в кККперати-вах прибутКк не Г самКГіККюК а спКсКбКм дКсягнення іншКї мети – задКвККення пКтреб насамперед чКенів кККперати-ву146Я ВКднКчас Ктримання прибутку дКя сГАК Г не менш 
–––––––– 144 сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативи: практичний пКсібник / АЯ БККкК ВЯ ВЯ ГКнчаренкКК НЯ АЯ ІванКва та інЯ – КЯК 2001Я – сЯ 18К 24–25Я 145 ЗінКвчук ВЯ ВЯ АрганізаГійні КснКви сіКьськКгКспКдарськКгК кКК-перативу / ВЯ ВЯ ЗінКвчукЯ – КЯ: ЛКгКсК 2001Я – сЯ 101–102Я 146 АбКва ТЯ АЯ КККперативы как субъекты гражданскКгК права / ТЯ АЯ АбКва // субъекты гражданскКгК праваЯ – сЯ 64Я 
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важКивимК ніж дКя вирКбничих кККперативівК КскіКьки прибутКк – джереКК пКпКвнення майна та інших пКтреб кККперативуК який даГ змКгу забезпечити дКбрКбут чКенів кККперативуК задКвККення їх пКтребК заради яких вКни й Кб’ГднаКися в кККперативЯ сГАК дКсягаГ мети свКгК ствКрення шКяхКм здійс-нення гКспКдарськКїК зКкрема підприГмниГькКїК діяКьнКс-тіЯ леК наприкКадК загКтівеКьнаК перерКбнаК збутКва та ін-ша діяКьністьЯ АрКте в КбсКугКвуючих кККперативах Гя діяКьністьК на відміну від вирКбничих кККперативівК здій-снюГться не безпКсередньК чКенами кККперативуК аК як правиККК найманими праГівникамиЯ На жаКьК ЗакКн Акраї-ни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» пК-сутіК ви-кКючаГ мКжКивість ведення сГАК підприГмниГькКї дія-КьнКсті як КснКвнКїЯ АтжеК пКняття «сіКьськКгКспКдарсь-кий КбсКугКвуючий кККператив» мКжна визначити як: «Юридичну КсКбуК утвКрену шКяхКм дКбрКвіКьнКгК Кб’Гднання фізичних абК/і юридичних Ксіб (сіКьськКгКс-пКдарських тКварКвирКбників) дКя КбсКугКвування гКс-пКдарств чКенів кККперативу шКяхКм здійснення гКспК-дарськКїК у тКму чисКі підприГмниГькКїК діяКьнКсті з ме-тКю задКвККення матеріаКьних та певних інших пКтреб чКенів кККперативуК при умКві їх КбКв’язкКвКї участі в гКс-пКдарській діяКьнКсті кККперативу»Я ВідпКвіднК дК ЗакКнуК заКежнК від ГіКейК завдань і характеру діяКьнКсті сГАК пКдіКяються на такі види: пе-рерКбніК загКтівеКьнК-збутКвіК пКстачаКьниГькі та іншіЯ ДК перерКбних сіКьськКгКспКдарських КбсКугКвуючих кККперативів наКежать кККперативиК які здійснюють пере-рКбку сіКьськКгКспКдарськКї сирКвиниК щК вирКбКяГться чКенами таких кККперативів (вирКбниГтвК хКібКбуККчнихК макарКнних вирКбівК КвКчевихК пККдКвК-ягіднихК м’яснихК мКККчнихК рибних прКдуктівК вирКбів і напівфабрикатів із КьКнуК Куб’яних куКьтурК КісК- і пиККматеріаКів тКщК)Я 
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ЗагКтівеКьнК-збутКві сіКьськКгКспКдарські КбсКугК-вуючі кККперативи здійснюютьК зКкремаК загКтівКюК збері-ганняК передпрКдажну КбрКбку та прКдаж прКдукГіїК ви-рКбКенКї чКенами таких кККперативівК надають їм марке-тингКві пКсКугиЯ АКстачаКьниГькі сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативи утвКрюються з метКю закупівКі та пКстачан-ня чКенам таких кККперативів засКбів вирКбниГтваК мате-ріаКьнК-технічних ресурсівК неКбхідних дКя вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та прКдуктів її перерКб-киК вигКтКвКення сирКвиниК матеріаКів та пКстачання їх чКенам кККперативуЯ А разі пКГднання кіКькКх видів діяКьнКсті утвКрю-ються багатКфункГіКнаКьні кККперативиЯ сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативи на-дають свКїм чКенам й інші пКсКугиК зКкрема технКККгічніК транспКртніК меКіКративніК ремКнтніК будівеКьніК з вете-ринарнКгК КбсКугКвування тварин і пКеміннКї рКбКтиК бухгаКтерськКгК КбКіку й аудитуК наукКвК-кКнсуКьтаГій-нКгК КбсКугКвуванняЯ   
ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 ЗемКя кККперативу скКадаГться із земеКьних діКя-нКкК наданих йКму в Кренду абК придбаних ним у вКас-ністьЯ КККперативи купують земеКьні діКянки відпКвіднК дК ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни147Я Як і в пКпередній редакГії ЗакКну Акраїни «АрК сіКь-ськКгКспКдарську кККпераГію» чинна редакГія Кише в 

–––––––– 147 АрК кККпераГію: ЗакКн Акраїни від 10 Кипня 2003 рЯ // ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2004Я – № 5Я – стЯ 35 (стЯ 22)Я 
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загаКьних рисах регуКюГ земеКьні віднКсини у сіКьськКгК-спКдарських кККперативахК щКправдаК КкремК дКя сіКьсь-кКгКспКдарських КбсКугКвуючих та сіКьськКгКспКдарсь-ких вирКбничих кККперативівЯ ЧЯ 2 пЯ 3 стЯ 9 ЗакКну перед-бачаГК щК правК вКаснКсті на земКю та правК кКристуван-ня земеКьнКю діКянкКю набуваються сіКьськКгКспКдарсь-ким КбсКугКвуючим кККперативКм відпКвіднК дК ЗемеКь-нКгК кКдексу Акраїни та зберігаються за ним у разі вхК-дження дК скКаду кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ В юридич-ній Кітературі висККвКюються думкиК щК сіКьськКгКспК-дарські КбсКугКвуючі кККперативи не мКжуть мати у вКа-снКсті земеКьні діКянкиК зКкрема сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ Така думка викКикана нерКзумінням сутнК-сті таких кККперативівК як суб’Гктів гКспКдарськКї діяКь-нКстіЯ НаприкКадК сіКьськКгКспКдарський КбсКугКвуючий кККператив надаГ пКсКуги свКїм чКенам із пКстачання які-снКгК насінняЯ Таке насіння він мКже закупКвуватиК а мКже й надавати пКсКуги з вирКщування на замКвКення свКїх чКенівЯ Інший прикКад: сіКьськКгКспКдарськКму КбсКугК-вуючКму кККперативу пКтрібна земеКьна діКянка несіКь-ськКгКспКдарськКгК призначення дКя рКзміщення мККК-кКприймаКьнКгК пунктуЯ Він – за рішенням свКїх чКенів – мКже купити земеКьну діКянку як із земеКь державнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКстіК так і приватнКї вКаснКсті148Я А пЯ 1 стЯ 14 ЗакКну закріпКена нКрмаК згіднК із якКю правК вКаснКсті на земКю мКже набуватися сіКьськКгКс-пКдарським вирКбничим кККперативКм шКяхКм внесення дК пайКвКгК фКнду земеКьних діКянКк йКгК чКенамиК а такКж придбання земеКьних діКянКк за дКгКвКрами купі-
–––––––– 148 НаукКвК-практичний кКментар дК ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію» та суміжних правКвих актів / АЯ ЯЯ ККрінеГьК МЯ ЙЯ МаКікК ВЯ МЯ Масін та інЯ; за редЯ АЯ ЯЯ ККрінГяК МЯ ЙЯ МаКікаК ВЯ МЯ МасінаК МЯ АЯ ГриГенкаЯ – КЯ: ВАІТА К 2013Я – сЯ 55Я 
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вКі-прКдажуК даруванняК міниК іншими правКчинамиЯ ле правК вКаснКсті на земКю та правК кКристування земеКь-нКю діКянкКю набуваються сіКьськКгКспКдарським вирК-бничим кККперативКм відпКвіднК дК ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниЯ Внесення заснКвниками чи пКтенГійними чКенами земеКьних діКянКк дК пайКвКгК фКнду кККперативу пе-редбаченК такКж статтею 82 ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК яка регуКюГ підстави набуття у вКасність земеКьних діКя-нКк юридичними КсКбамиЯ ВКднКчас пункт 15 Аерехідних пКККжень ЗК містить певні КбмеженняК які стКсуються забКрКни відчуження земеКьних діКянКк із ГіКьКвим ви-кКристанням дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарсь-кКгК тКваристваК а такКж земеКьних частКк (паїв)Я АтжеК нині Гя підстава набуття сіКьськКгКспКдарським вирКб-ничим кККперативКм земеКьних діКянКк у вКасність пКв-ністю знівеКьКвана мКратКріГмЯ ХКча видаГтьсяК щК стКсК-внК кККперативів такі Кбмеження маКи б бути знятіЯ  На перспективу – внесКк дК пайКвКгК фКнду в фКрмі земеКьнКї діКянкиК КГінений у гривняхК представКяГ част-ку заснКвника/чКена кККперативу в пайКвКму фКнді кКК-перативуЯ АКрядКк внесення пайКвих внесків чКенами вирКбничКгК кККперативу встанКвКюГться статутКм кКК-перативу і закКнКм (чЯ 2 пЯ 2 стЯ 165 ливіКьнКгК кКдексу Акраїни)Я ГрКшКва КГінка пайКвКгК внеску заснКвника/чКена сіКьськКгКспКдарськКгК кККперативу здійснюГться абК в пКрядкуК визначенКму статутКм кККперативу чи прийня-тими на підставі ньКгК ККкаКьними нКрмативнК-правКвими актамиК абК із заКученням незаКежних експер-тів з КГінки земКіЯ  АЯ 1 стЯ 16 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» у чинній редакГії містить нКвуК біКьш жКрстку 
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нКрмуК яка передбачаГК щК у разі вихКдуК викКючення з кКК-перативу чи КіквідаГії кККперативу фізична чи юридична КсКбаК яка внесКа свій майнКвий пай у кККператив у фКрмі земеКьнКї діКянкиК КтримуГ свій майнКвий пай викКючнК у фКрмі земеКьнКї діКянкиК тКбтК в натурі (на місГевКсті)Я А разі КіквідаГії кККперативу майнКвий пай у фКрмі земеКь-нКї діКянки не мКже бути викКристаний дКя випКати зарК-бітнКї пКати праГівникамК викКнання зКбКв’язань перед бюджетКмК банками та іншими кредитКрамиЯ На тКму регуКювання земеКьних віднКсин у сіКьсь-кКгКспКдарських кККперативах завершуГтьсяК загаКьний ЗакКн прК кККпераГію такКж містить бКанкетну нКрму і відсиКаГ дК ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниЯ ЗемеКьний кК-декс Акраїни не врахКвуГ кККперативнКї спеГифіки сіКь-ськКгКспКдарськКгК земКевикКристанняК а тКму дК регу-Кювання земеКьних віднКсин у кККперативах застКсКву-ються нКрмиК щК регуКюють земеКьні віднКсини юридич-них Ксіб (сіКьськКгКспКдарських підприГмств)Я   
МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 МатеріаКьнКю та фінансКвКю КснКвКю гКспКдарськКї діяКьнКсті кККперативуК як відКмКК Г йКгК майнКК яке маГ КсКбКивий правКвий режимЯ  ВідпКвіднК дК стЯ 19 ЗакКну Акраїни «АрК кККпера-Гію»К джереКами фКрмування майна кККперативу Г: 1) вступніК чКенські та ГіКьКві внески йКгК чКенівК паї та дКдаткКві паї; 2) майнКК дКбрКвіКьнК передане кККперативу йКгК чКенами; 3) кКштиК щК надхКдять від прКвадження гКспКдар-ськКї діяКьнКсті; 
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4) кКштиК щК надхКдять від ствКрених кККперативКм підприГмствК устанКвК КрганізаГій; 5) грКшКві та майнКві пКжертвуванняК бКагКдійні внескиК грантиК безКпКатна технічна дКпКмКга юридичних і фізичних КсібК у тКму чисКі інКземних; 6) інші надхКдженняК не забКрКнені закКнКдавствКмЯ КККператив Г вКасникКм будівеКьК спКрудК грКшКвих і майнКвих внесків йКгК чКенівК вигКтКвКенКї прКдукГіїК дКхКдівК Кдержаних від її реаКізаГії та прКвадження іншКї передбаченКї статутКм діяКьнКстіК а такКж іншКгК майнаК придбанКгК на підставахК не забКрКнених закКнКмЯ ВККК-дінняК кКристування та рКзпКрядження майнКм кККпера-тиву здійснюють Кргани управКіння кККперативу відпКві-днК дК їх кКмпетенГіїК визначенКї статутКм кККперативуЯ сіКьськКгКспКдарський КбсКугКвуючий кККператив мКже мати у вКаснКсті майнКК відКкремКене від майна свК-їх чКенів (пЯ 3 стЯ 9 ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдар-ську кККпераГію»)Я ВКднКчас сіКьськКгКспКдарські КбсКу-гКвуючі кККперативи не Г вКасниками сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїК щК вирКбКенаК вирКщенаК відгКдКванаК виККвКена абК зібрана (загКтКвКена) йКгК чКенами – ви-рКбниками сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ВКасниками сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК яка загКтКвКяГтьсяК пе-рерКбКяГтьсяК пКстачаГтьсяК збуваГться (прКдаГться) та-ким кККперативКмК Г йКгК чКениЯ АтжеК закКнКдавеГь чіткК відмежКвуГ правК вКаснК-сті на: 1) сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК щК вирКбКенаК вирКщенаК відгКдКванаК виККвКена абК зібрана (загКтКв-Кена) йКгК чКенами – вирКбниками сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; 2) майнКК відКкремКене від майна свКїх чКенівЯ сіКьськКгКспКдарський КбсКугКвуючий кККператив у пКрядкуК передбаченКму йКгК статутКмК фКрмуГ пайКвий фКндК який скКадаГться із пайКвих внесків чКенів кККпе-
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ративу й Г Кдним із джереК фКрмування майна кККпера-тивуЯ Ааї Г персКніфікКваними й у сумі визначають зага-Кьну частку кКжнКгК чКена у майні кККперативуЯ ЗакКн Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію» рКзрізняГ пайКві внески на КснКвні та дКдаткКвіЯ ВКднКчас КбКв’язкКвий пайКвий внесКк внКситься в КбКв’язкКвКму пКрядку й Г підставКю дКя надання права гКККсу і мКжКивКсті брати участь у діяКьнКсті кККперати-вуК на кКристування йКгК пКсКугами і піКьгамиК передба-ченими статутКм кККперативу і на Ктримання кККперати-вних випКатЯ АКзмір КбКв’язкКвКгК пайКвКгК внескуК а та-кКж і пайКвКгК фКнду загаККмК пКвинен встанКвКюватись на устанКвчих збКрах і передбачатися статутКм кККпера-тивуЯ Як правиККК Гей рКзмір встанКвКюГться в рівних частинах (дКя сіКьськКгКспКдарських вирКбничих кККпе-ративів) абК прКпКрГійнК Кчікуваній участі чКена кККпе-ративу в йКгК гКспКдарській діяКьнКсті (дКя сіКьськКгКс-пКдарських КбсКугКвуючих кККперативів)Я А ЗакКні нічКгК не вказанК прК рКзміри та стрКки внесення КбКв’язкКвих пайКвих внесківЯ Лише в ливіКь-нКму кКдексі Акраїни зазначаГтьсяК щК чКен вирКбничКгК кККперативу зКбКв’язаний внести дК дня державнКї ре-ГстраГії кККперативу не менше десяти відсКтків пайКвКгК внескуК а частинуК щК заКишиКасяК – прКтягКм рКку з дня йКгК державнКї реГстраГіїК якщК інший стрКк не встанКв-Кений статутКм кККперативуЯ В анаККгічнКму ЗакКні АК-сійськКї ФедераГії чіткК вказанКК щК чКен сіКьськКгКспК-дарськКгК вирКбничКгК кККперативу пКвинен внести не менше 10%К а чКен КбсКугКвуючКгК кККперативу не менше 25% від КбКв’язкКвКгК паю дК мКменту державнКї реГст-раГії кККперативуК а решту прКтягКм рКку з мКменту дер-жавнКї реГстраГії кККперативу абК в стрКкиК передбачені статутКм кККперативуЯ ЩК ж дК КсКбиК яка вступаГ дК кКК-перативу пісКя державнКї реГстраГіїК тК вКна спКачуГ КбКв’язкКвий пайКвий внесКк у пКрядку і в стрКкиК вста-
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нКвКені статутКмЯ Таку нКрму дКГіКьнК буКК б запрКвади-ти і в ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпера-Гію»Я ле буде гарантіГю стабіКьнКсті екКнКмічних віднК-син у кККперативіК іК крім тКгКК дисГипКінуватиме чКенів кККперативу в наКежнКму викКнанні ними свКїх КбКв’язків перед кККперативКмЯ ДКдаткКвим джереККм фінансування кККперативу мКже бути внесення чКенами кККперативу дКдаткКвих па-йКвих внесківЯ Зважаючи на визначення пКняття «дКдаткК-вий пай» (дКдаткКвий пайКвий внесКк)К яке пКданК в ЗакКні «АрК кККпераГію»К мКжна виКкремити такі йКгК Кзнаки: 1) Ге внесКк пКнад КбКв’язкКвий пайКвий внесКк; 2) передаГться Кише за вКасним бажанням; 3) внКситься дК пайКвКгК фКндуЯ А сіКьськКгКспКдарських вирКбничих кККперативах майнКві (пайКві) віднКсини мають певну КсКбКивістьЯ ля КсКбКивість пККягаГ в тКмуК щК рКзмір пайКвих внесківК які передаються учасниками у пайКвий фКнд сіКьськКгКс-пКдарськКгК вирКбничКгК кККперативуК пКвинен бути Кд-накКвим дКя всіх чКенівЯ ВКднКчасК як і в КбсКугКвуючих кККперативахК їх рКзмір встанКвКюГться прКпКрГійнК Кчі-куванКму Кбсягу участі чКена кККперативу в йКгК гКспК-дарській діяКьнКстіЯ лим підкресКюГться теК щК у сіКьсь-кКгКспКдарських вирКбничих кККперативах Кб’ГднуГться насамперед праГя йКгК чКенівЯ  Дуже важКивКю в ГьКму кКнтексті пКстаГ прКбКема рКзмежування пКнять «пайКвий внесКк»К «пай»Я А закКнК-давстві Акраїни дуже частК пКняття «пай» і «пайКвий вне-сКк» вживаються як тКтКжніЯ Аднак треба мати на увазіК щК пайКві внески надхКдять від чКенів кККперативу й утвКрюють пайКвий фКндЯ ле мінімаКьний рКзмір майна кККперативуК який збіКьшуГться за рахунКк прибутку від вирКбничК-гКспКдарськКї діяКьнКсті та інших надхК-дженьЯ МайнКК щК перебуваГ у вКаснКсті кККперативуК за виняткКм непКдіКьнКгК фКндуК пКдіКяГться на паї йКгК 
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чКенів відпКвіднК дК статуту кККперативуЯ А КтжеК пай дКрівнюГ пайКвКму внеску пКюс частина іншКгК майна кККперативуЯ ВідпКвіднКК у ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськК-гКспКдарську кККпераГію» неКбхіднК прКвести чітке рКз-межування Гих пКнятьЯ АедакГійнК пКняття «пай» у ЗакКні мКжна записати так: «ле земеКьна діКянка та/абК частка майна кККперативу у вартіснКму виразіК які прКпКрГійні пайКвКму внеску (земеКьнКмуК майнКвКму) та участі (у тКму чисКі трудКвій) чКена у гКспКдарській діяКьнКсті кККперативу іК які чКен кККперативу мКже Ктримати у разі припинення чКенства в кККперативі грКшимаК натурКюК а земеКьнКї діКянкиК як правиККК в натурі (на місГевКсті)»Я АтжеК зрКзуміККК щК суб’ГктКм права вКаснКсті на земКі та на майнК Г сіКьськКгКспКдарський кККперативЯ Між кКК-перативКм і пайКвикКм існують заснКвані на чКенстві зК-бКв’язаКьні майнКві віднКсиниЯ А разі вихКду з кККперати-ву йКгК чКен маГ правК вимагати пКвернення йКму пайК-вКгК внеску і спКати всіх кККперативних випКатК нарахК-ваних на рКзмір паюЯ  АтжеК у ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» треба чіткК встанКвити диференГійКваний підхід щКдК регуКювання правКвКгК режиму майна в кКК-перативіЯ А зв’язку з Гим нКрмиК які регуКюють майнКві віднКсини в кККперативіК неКбхіднК виКкремити в Ккре-мий рКздіК під назвКю «МайнК в кККперативі»Я ле дасть змКгу КхКпити не Кише питанняК пКв’язані із правКм вКас-нКсті кККперативу на майнКК зКкрема і теК яке йКму буКК переданК як пайКвий внесКкК а й передбачити дКдаткКві мКжКивКсті заКучення майна та кКштів за рахунКк свКїх чКенівК прКте на інших правКвих підставахЯ Через кКмпКексний характер фКрмування майнК в кККперативі буде мати неКднКрідний правКвий режимК і регуКювання буде здійснюватися часткКвК нКрмами кКК-перативнКгК права (статутними нКрмами)К а часткКвК – ГивіКьнК-правКвимиЯ 
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ХарактернКю КзнакКю будь-якКгК кККперативу Г фКр-мування непКдіКьних фКндівЯ Ах ствКрення в ЗакКні Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» рКзгКядаГться дК-сить пКбічнКЯ Йдеться Кише прК теК щК вступні внески спКа-чуються чКенами сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативу в пКрядкуК встанКвКенКму статутКмК та зарахК-вуються дК непКдіКьнКгК фКнду кККперативуЯ ЩКдК вирКб-ничих кККперативів такКї згадки взагаКі немаЯ Чи мКжна припуститиК щК непКдіКьний фКнд за рахунКк вступних вне-сків у них взагаКі не ствКрюГться? НіК КскіКькиК згіднК із За-кКнКм «АрК кККпераГію»К непКдіКьний фКнд – КбКв’язкКвий фКндЯ І в разі КіквідаГії кККперативу майнК непКдіКьнКгК фКнду не підКягаГ пКдіКу між йКгК чКенами та передаГться за рішенням КіквідаГійнКї кКмісії іншій (іншим) кККперати-вній КрганізаГії (кККперативним  КрганізаГіям) абК зарахК-вуГться дК дКхКду бюджетуЯ ВКднКчас у рішенні пКвинні бу-ти визначені напрями викКристання зазначенКгК майна (стЯ 29 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»)Я НепКдіКьний фКнд утвКрюГться за рахунКк вступних внесків та іншКгК майна кККперативуК придбанКгКК як пра-виККК на підставі ГивіКьнК-правКвих угКд (за виняткКм зе-мКі)Я АрКтеК видаГтьсяК мКжКиве ствКрення і непКдіКьнКгК земеКьнКгК фКндуК який фКрмуватиметься за рахунКк при-дбаних кККперативКм на ГивіКьнК-правКвих підставах зе-меКьних діКянКкЯ АКрядКк фКрмування та рКзміри непКді-КьнКгК фКнду встанКвКюються статутКм (пЯ 2 стЯ 21)Я ЗагаКьний ЗакКн прК кККпераГію передбачаГК щК дКя забезпечення статутнКї діяКьнКсті кККператив у пКрядкуК передбаченКму йКгК статутКмК фКрмуГК крім пайКвКгКК непК-діКьнКгК фКндівК резервний та спеГіаКьний фКнди (стЯ 20)Я  Аезервний фКнд ствКрюГться за рахунКк відраху-вань від дКхКду кККперативуК перерКзпКдіКу непКдіКьнКгК фКндуК пКжертвуваньК безпКвКрКтнКї фінансКвКї дКпКмКги 
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та за рахунКк інших не забКрКнених закКнКм надхКджень дКя пКкриття мКжКивих втрат (збитків)Я  спеГіаКьний фКнд ствКрюГться за рахунКк ГіКьКвих внесків чКенів кККперативу та інших передбачених закК-нКм надхКджень дКя забезпечення йКгК статутнКї діяКь-нКсті і викКристКвуГться за рішенням Крганів управКіння кККперативуЯ  АрКте в ЗакКні важКивК закріпити принаймні їх мі-німаКьний рКзмірК КсКбКивК Ге важКивК дКя резервнКгК фКндуЯ А ФранГії резервний фКнд станКвить десяту час-тину чистКгК прибутку кККперативуК а іншій вид резерв-нКгК фКнду фКрмуГться за рахунКк прибутків від КпераГій із третіми КсКбами – нечКенамиЯ АричКму Гі кКшти нікККи не мКжуть бути викКристані дКя чКенів кККперативу; вКни передаГться іншКму кККперативу абК на місГеву суспіКьнК кКрисну справуЯ ЗгіднК з ЗакКнКм Акраїни «АрК кККпераГію»К Кише майнК непКдіКьнКгК фКнду не підКягаГ пКдіКу між йКгК чКенами у разі КіквідаГії кККперативу і передаГться за рішенням КіквідаГійнКї кКмісії іншій (іншим) кККперати-вній КрганізаГії (кККперативним КрганізаГіям)Я ВКднКчас у рішенні пКвинні бути визначені напрями викКристання зазначенКгК майна (стЯ 26)Я  АскіКьки сіКьськКгКспКдарські кККперативи ствК-рюються і функГіКнують викКючнК в інтересах свКїх чКе-нівК тК важКиве значення мають пКрядКк і принГипи фКр-мування та рКзпКдіКу дКхКду кККперативуЯ  АісКя викКнання зКбКв’язань сіКьськКгКспКдарськК-гК КбсКугКвуючКгК кККперативу та відшкКдування збитків за минуКі періКди заКишКк фінансКвКгК резуКьтату гКспК-дарськКї діяКьнКсті кККперативу рКзпКдіКяГться загаКь-ними збКрами у вигКяді відрахувань дК фКндів кККпера-тивуК кККперативних випКат йКгК чКенам та нарахувань на паї чКенам кККперативуК зКкрема асКГійКванимЯ 



206 

НКрма ГьКгК ЗакКну практичнК дубКюГ статтю 25 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію» і встанКвКюГК щК дКхКд кККперативу фКрмуГться з надхКджень від гКспКдарськКї діяКьнКсті пісКя пКкриття матеріаКьних і прирівняних дК них витрат і витрат на КпКату праГі найманих праГівни-ківЯ ВКднКчас дКхід рКзпКдіКяГться на: – спКату пКдатків і збКрів (КбКв’язкКвих пКатежів) дК відпКвідних бюджетів; – пКгашення кредитів; – пКкриття збитків; – прКведення відрахувань дК фКндів кККперативу; – кККперативні випКати; – випКати на паїЯ А Гій частині ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспК-дарську кККпераГію» утКчнюГтьсяК щК заКишКк фінансК-вКгК резуКьтату гКспКдарськКї діяКьнКсті кККперативу рКзпКдіКяГться загаКьними збКрамиЯ ле пКККження відКбражаГ спеГифіку сіКьськКгКспК-дарських КбсКугКвуючих кККперативів пКрівнянК з іншимиЯ НаприкКадК у статті 26 ЗакКну Акраїни «АрК кККпе-раГію» передбаченКК щК кККперативні випКати рКзпКді-Кяються у пКрядкуК визначенКму рішенням вищКгК Кргану управКіння кККперативуЯ Тут же нагКККшуГтьсяК щК Гя нКрма не пКширюГться на сіКьськКгКспКдарські КбсКугК-вуючі кККперативиЯ АтжеК дКя тКгКК щКб рКзпКдіКити кККперативні ви-пКати у сіКьськКгКспКдарськКму КбсКугКвуючКму кККпе-ративі КбКв’язкКвК пКтрібнК рКбити Ге на загаКьних збК-рахЯ В інших кККперативах дКстатньК раз затвердити збК-рами пКрядКк рКзпКдіКу дКхКдуЯ ВипКати на паї – випКати частини дКхКду кККпера-тиву на паї чКена та асКГійКванКгК чКена кККперативуЯ  А теКрії та практиГі кККпераГії пКняття кККператив-них випКат та випКат частКк дКхКду на паї Г надзвичайнК важКивими категКріямиК КскіКьки відКбражають екКнКмі-чну сутність і призначення кККперативівК а такКж Г фКр-
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мКю реаКізаГії КднКгК з принГипів кККпераГії – Ктриман-ня вигКди тимиК хтК кКристуГться пКсКугами кККперативуЯ А КтжеК чКени кККперативу Ктримують екКнКмічні переваги не Кише від участі в гКспКдарських КпераГіях кККперативуК а й від інвестКваних у кККператив капітаКК-вкКаденьЯ ДК речіК екКнКмічна прирКда випКат частКк дК-хКду на пайК щКсь на зразКк дивідендівК така жК як в акГіК-нерних тКвариствахЯ АрКте в кККперативахК на відміну від акГіКнерних тКвариствК рКзмір дивідендів (частКк дКхКду на пай)К як правиККК КбмеженийЯ ЗКкремаК у сШАК ФранГіїК БеКьгії закКнКдавчК встанКвКені Кбмеження нарахувань на вкКадений капітаК – 8%; у ШвеГії – 15%; в ІтаКії – 10%Я суми відрахувань у зазначених межах у Гих країнах не КпКдаткКвуютьсяК а пКнад – КпКдаткКвуютьсяЯ   
ПРИПИНЕННЗ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КООПЕРАТИВІВ 

 Юридична КсКба припиняГться в резуКьтаті пере-дання всьКгК свКгК майнаК прав та КбКв’язків іншим юри-дичним КсКбам – правКнаступникам абК в резуКьтаті Кік-відаГіїЯ  АеКрганізаГія (зКиттяК приГднанняК пКдіКК видіКен-няК перетвКрення) кККперативу відбуваГться за рішенням загаКьних збКрів чКенів кККперативу в пКрядкуК визначе-нКму закКнКдавствКм та статутКм кККперативуЯ А разі реКрганізаГії права та КбКв’язки кККперативу перехКдять дК йКгК правКнаступниківЯ  КККператив КіквідуГться:  – за рішенням загаКьних збКрів чКенів кККперативу абК збКрів упКвнКважених;  – за рішенням судуЯ  ЛіквідаГія кККперативу здійснюГться кКмісіГюК при-значенКю КрганКмК який ухваКив рішення прК йКгК Кікві-даГіюЯ лим же КрганКм визначаГться пКрядКк діяКьнКсті КіквідаГійнКї кКмісіїЯ З дня призначення КіквідаГійнКї кК-
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місії дК неї перехКдять пКвнКваження з управКіння кККпе-ративКмЯ ЛіквідаГійна кКмісія зКбКв’язана прКвести рКбК-туК пКв’язану із стягненням дебітКрськКї забКргКванКсті кККперативу і виявКенням претензій кредитКрів (з пКві-дКмКенням Кстанніх прК КіквідаГію кККперативу)К встанК-вити пКрядКк і стрКки прКведення КіквідаГіїК а такКж стрКк дКя заявКення претензій кредитКрамиК який не мК-же бути меншим ніж два місяГі з дня пубКікаГії інфКрмаГії прК КіквідаГію кККперативуЯ  ЛіквідаГійна кКмісія прКвКдить КіквідаГію кККпера-тиву в пКрядкуК встанКвКенКму закКнКмЯ МайнК кККпера-тивуК щК заКишиККся пісКя задКвККення вимКг кредитКрів кККперативуК здійснення випКат чКенам кККперативу паїв та випКат на паїК кККперативних випКатК КпКати праГіК рКзрахунків із кККперативним Кб’ГднаннямК чКенКм якКгК він ГК рКзпКдіКяГться між чКенами кККперативу в пКрядкуК визначенКму статутКмЯ МайнК непКдіКьнКгК фКнду не під-КягаГ пКдіКу між йКгК чКенами та передаГться за рішен-ням КіквідаГійнКї кКмісії іншій (іншим) кККперативній КрганізаГії (кККперативним КрганізаГіям) абК зарахКву-Гться дК дКхКду бюджетуЯ    
IV. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ (КСП) 

 
ПОНЗТТЗ ТА РОЛЬ КОЛЕКТИВНИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  ЗакКн Акраїни «АрК кККективне сіКьськКгКспКдар-ське підприГмствК» буКК прийнятК 14 КютКгК 1992 рЯ149Я АКбКча назва закКну буКа «АрК кККективні гКспКдарства»Я АтжеК із прийняттям ГьКгК ЗакКну закКнКдавеГь намагав-
–––––––– 149 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1992Я – № 20Я – стЯ 272Я 
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ся КнКвити правКвий статус кККгКспівК надавши їм певних Кзнак кККперативівЯ  Аднак закКнКдавчі пККіпшення не зумКвиКи бажаних резуКьтатівК і АказКм Арезидента Акраїни від 3 грудня 1999 рЯ «АрК невідкКадні захКди щКдК прискКрення рефКр-мування аграрнКгК сектКра екКнКміки»150 Кабінету Мініст-рів АкраїниК Ааді міністрів АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК КбКасним та севастКпККьській міській державним адмініс-траГіям буКК дКрученК здійснити КрганізаГійні захКди щК-дК рефКрмування прКтягКм грудня 1999 – квітня 2000 рКку кККективних сіКьськКгКспКдарських підприГмств на заса-дах приватнКї вКаснКсті на земКю та майнК шКяхКм забез-печення всім чКенам кККективних сіКьськКгКспКдарських підприГмств права віКьнКгК вихКду з Гих підприГмств із земеКьними частками (паями) і майнКвими паями та ствК-рення на їх КснКві приватних (приватнК-Крендних) підпри-ГмствК сеКянських (фермерських) гКспКдарствК гКспКдарсь-ких тКвариствК сіКьськКгКспКдарських кККперативівК інших суб’Гктів гКспКдарюванняК заснКваних на приватній вКас-нКстіК так званих приватних фКрмуваньЯ Незважаючи на рефКрмування біКьшКсті кККектив-них сіКьськКгКспКдарських підприГмствК ЗакКнК щК визна-чаГ їх правКвий статусК Г чинним і сьКгКдніЯ ТКму він пК-винен узгКджуватися з іншими нКрмативнК-правКвими актами аграрнКгКК ГивіКьнКгКК гКспКдарськКгКК земеКьнК-гК та інших гаКузей українськКгК закКнКдавстваЯ А Кисті державнКгК кКмітету Акраїни з питань регу-КятКрнКї пККітики та підприГмниГтва від 13 січня 2010 рЯ № 85 щКдК правКмірнКсті та пКрядку державнКї реГстраГії кККективнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмства буКК зазначенКК щК ККасифікаГіГю КрганізаГійнК-правКвих фКрм гКспКдарювання ДержавнКгК кКасифікатКра Акраї-
–––––––– 150 АфіГійний вісник  АкраїниЯ – 1999Я – № 49Я – сЯ 11Я 
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ниК затвердженКгК наказКм ДержспКживстандарту від 28 травня 2004 рКку № 97К не передбаченК ствКрення та державну реГстраГію нКвих підприГмств із такКю Кргані-заГійнК-правКвКю фКрмКюК як «кККективне підприГмст-вК»Я АКе вКднКчас у зазначеній ККасифікаГії міститься така пКзиГія кКасифікатКраК як «інші КрганізаГійнК-пра-вКві фКрми»К яка мКже застКсКвуватися як винятКк у разі немКжКивКсті віднесення суб’Гкта дК будь-якКї з визначе-них у ККасифікаГії КрганізаГійних фКрмЯ АтжеК з КгКяду на викКаденеК чинним закКнКдавст-вКм не встанКвКенК забКрКни щКдК ствКрення та діяКьнК-сті кККективнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК гКспКдарстваК прКтеК сКід зважати на невизначеність чинних нКрм закК-нКдавства щКдК кККективнКї вКаснКсті як фКрми вКаснКс-ті зКкремаЯ КККективне сіКьськКгКспКдарське підприГмствК Г дКбрКвіКьним Кб’Гднанням грКмадян у самКстійне підп-риГмствК дКя спіКьнКгК вирКбниГтва  сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії та тКварів і діГ на засадах підприГмниГтва та самКврядуванняЯ АснКвними завданнями підприГмства Г вирКбниГтвК тКварнКї прКдукГії рКсКинниГтва та тва-ринниГтваК а такКж її перерКбка та інші види діяКьнКстіК спрямКвані на задКвККення інтересів чКенів підприГмстваК трудКвКгК кККективу і всьКгК насеКення Акраїни (стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК кККективне сіКьськКгКспКдарське підприГмствК»)Я  ЧКенствК в підприГмстві ґрунтуГться на праві дКб-рКвіКьнКгК вступу дК чКенів підприГмства і безперешкКд-нКгК вихКду із скКаду йКгК чКенівЯ ЧКенами підприГмства мКжуть бути грКмадяниК які дКсягКи 16-річнКгК вікуК ви-знають і викКнують йКгК статутЯ  НатКмість неКбхіднК рКзрізняти КсА і підприГмства кККективнКї вКаснКстіК щК передбачені ГКспКдарським кКдексКм АкраїниЯ Астанніми визнаГться кКрпКративні 
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абК унітарні підприГмстваК щК діють на КснКві кККектив-нКї вКаснКсті заснКвника (заснКвників)Я ВКднКчас підпри-Гмствами кККективнКї вКаснКсті Г вирКбничі кККперати-виК підприГмства спКживчКї кККпераГіїК підприГмства грК-мадських та реКігійних КрганізаГійК інші підприГмстваК передбачені закКнКм (стЯ 93 ГКспКдарськКгК кКдексу Акраї-ни)Я КсА мКжуть бути Кише кКрпКративнимиК КскіКьки вважаються Кб’Гднанням грКмадянК аК КтжеК їхня кіКькість не мКже бути меншКю 2 КсібЯ ЧКенами КсА мКжуть бути Кише фізичні КсКбиК на відміну від підприГмств кККектив-нКї вКаснКстіЯ Крім тКгКК якщК брати дК уваги стЯ 93 ГК АкраїниК тК підприГмствК кККективнКї вКаснКсті не Г самКстійнКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю юридичних КсібК а рКдК-вим пКняттям щКдК вирКбничих кККперативівК підпри-Гмств спКживчКї кККпераГіїК підприГмств грКмадських та реКігійних КрганізаГій тКщКЯ А КсА вважаГться самКстій-нКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКюЯ Непрямим дКказКм ГьКгК Г і спеГіаКьний закКнК присвячений регуКюванню йКгК діяКьнКстіЯ  ЩК стКсуГться земеКьних та майнКвих віднКсин у КсАК тК вКни врегуКьКвані вкрай невдаКК та суперечКивКЯ ЗКкремаК у стЯ 7 ЗакКну йдетьсяК щК Кб’Гктами права кККе-ктивнКї вКаснКсті підприГмства Г земКяК інші КснКвні та КбКрКтні засКби вирКбниГтваК грКшКві та майнКві внески йКгК чКенівК вирКбКена ними прКдукГіяК Кдержані дКхКдиК майнКК придбане на закКнних підставахЯ Аб’Гктами права вКаснКсті підприГмства Г такКж частки у майні та  прибу-тках міжгКспКдарських підприГмств та Кб’ГднаньК учасни-кКм яких Г підприГмствКЯ  І вКднКчас майнК у підприГмстві наКежить на праві спіКьнКї часткКвКї вКаснКсті йКгК чКенамЯ  
ПроблемаЯ АК-першеК нині Кегітимність права кККек-тивнКї вКаснКсті під веКиким сумнівКм; пК-другеК у ЗакКні 
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закріпКенК пКдвійний суб’Гктний скКад права вКаснКсті в КсА – підприГмствК – суб’Гкт права кККективнКї вКаснКсті та чКени КсА – на праві спіКьнКї часткКвКї вКаснКстіК щК не Кише суперечить ГивіКьнКму закКнКдавству АкраїниК аКе і здКрКвКму гКуздуЯ  АчевиднК у стЯ 7 ЗакКну закКнКдавеГь намагався ви-правити ситуаГіюК зазначившиК щК суб’ГктКм права вКас-нКсті у підприГмстві Г підприГмствК як юридична КсКбаК а йКгК чКени – в частині майнаК яку вКни Кдержують при вихКді з підприГмстваЯ  ЗгіднК із стЯ 8 ЗакКнуК підприГмствК самКстійнК вК-ККдіГК кКристуГться та рКзпКряджаГться наКежними йКму Кб’Гктами вКаснКстіЯ АравК кККективнКї вКаснКсті здійс-нюють загаКьні збКри чКенів підприГмстваК збКри пКвнК-важених абК ствКрений ними Крган управКіння підприГм-стваК якКму переданК Ккремі  функГії з гКспКдарськКгК управКіння кККективним майнКмЯ  МайнК КсА фКрмуГ пайКвий фКндЯ ЗгіднК із стЯ 9 За-кКнуК дК пайКвКгК фКнду майна чКенів підприГмства вкКючаГться вартість КснКвних вирКбничих і КбКрКтних фКндівК ствКрених за рахунКк діяКьнКсті підприГмстваК Гінні папериК акГіїК грКші та відпКвідна частка від участі в діяКьнКсті інших підприГмств і КрганізаГійЯ АтКчнення скКаду і вартКсті пайКвКгК фКнду майна чКенів підпри-ГмствК зКкрема реКрганізКванихК прКвКдиться за метКди-кКюК щК затверджуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  АравК чКенів підприГмства на пайКвий фКнд майна заКежить від їх трудКвКгК внескуЯ ЗгіднК із МетКдикКю ви-значення трудКвих внесків чКенів кККективних сіКьськКгК-спКдарських підприГмствК зКкрема реКрганізКванихК за-твердженКю наказКм Міністерства аграрнКї пККітики Акра-їни від 21 червня 2005 рЯ № 274К чКену підприГмства щКрі-чнК нарахКвуГться частина прибутку заКежнК від частки у пайКвКму фКндіК яку за йКгК бажанням мКже бути випКаче-
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нК абК зарахКванК у збіКьшення частки в пайКвКму фКндіЯ лі віднКсини регуКюються статутКм підприГмстваЯ  Аай Г вКасністю чКена підприГмстваЯ АравК рКзпК-ряджатися свКїм паГм за вКасним рКзсудКм чКен підпри-Гмства набуваГ пісКя припинення чКенства в підприГмст-віЯ Аай мКже успадкКвуватися відпКвіднК дК ГивіКьнКгК закКнКдавства Акраїни та статуту підприГмстваЯ  А разі вихКду з підприГмства йКгК чКени мають пра-вК на пай натурКюК грішми абК Гінними паперамиК відпК-віднК дК рКзміру та структури пайКвКгК фКнду абК в іншійК за згКдКю стКрінК фКрміЯ  стЯ 10 ЗакКну Акраїни «АрК кККективне сіКьськКгКс-пКдарське підприГмствК» містить застаріКі нКрми щКдК правКвКгК режиму земеКь підприГмстваК які не узгКджені із нКрмами ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниЯ ЗКкремаК йдеть-сяК щК земКя мКже наКежати підприГмству на праві кККек-тивнКї вКаснКстіК а такКж мКже бути надана у пКстійне абК тимчасКве кКристуванняК зКкрема на умКвах КрендиЯ ВКд-нКчас правК вКаснКсті абК правК пКстійнКгК кКристування земКею пКсвідчуГться державними актамиК а правК тимча-сКвКгК кКристування земКеюК зКкрема на умКвах КрендиК КфКрмКяГться дКгКвКрКмЯ ЧКену підприГмстваК який пК-бажав вийти з йКгК скКаду дКя КрганізаГії фермерськКгК гКспКдарстваК земеКьна діКянка надаГться із земеКь запа-суК а в разі їх відсутнКсті – із земеКь підприГмстваК придат-них дКя сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК в частиніК щК припадаГ на КднКгК чКена кККективуЯ А разі банкрутства підприГмства земКі загаКьнКгК кК-ристування (внутрігКспКдарські шКяхиК пККезахисні КісКс-муги та інші ґрунтКзахисні насадженняК гідрКтехнічні спКру-ди тКщК) передаються у відання відпКвідних місГевих радЯ  Звернення стягнення на земеКьну діКянку за прете-нзіями кредитКрів мКже бути здійсненК за рішенням суду Кише у разі відсутнКсті у бКржника іншКгК майнаК на яке мКже бути звернутК стягненняЯ  
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V. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ДЕРЖАВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ПОНЗТТЗ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИДИ  ЗгіднК із стЯ 73 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниК державне унітарне підприГмствК утвКрюГться кКмпетен-тним КрганКм державнКї вКади в рКзпКрядчКму пКрядку на базі відКкремКенКї частини державнКї вКаснКстіК як правиККК без пКдіКу її на часткиК і вхКдить дК сфери йКгК управКінняЯ Арган державнКї вКадиК дК сфери управКіння якКгК вхКдить підприГмствКК Г представникКм вКасника і викКнуГ йКгК функГії у межахК визначених Гим ККдексКм та іншими закКнКдавчими актамиЯ  ВиКкремКюють дві категКрії державних підпри-ГмствК представКених сьКгКдні в аграрнКму сектКрі екК-нКмікиЯ АснКвну їх частину станКвКять державні підпри-ГмстваК гКККвним завданням яких Г забезпечення наукК-вК-технічнКгК прКгресу в сіКьськКму гКспКдарстві та Кб-сКугКвування всіх сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбни-ківЯ ДК них наКежать: машиннК-випрКбуваКьні станГіїК дКсКідні завКди сіКьськКгКспКдарськКгК машинКбудуван-няК насінниГькі та пКемінні завКди й підприГмстваК кінні завКдиК іпКдрКмиК державні завКдські кКнюшніК сеКекГій-нК-гібридні ГентриК дКсКіднК-сеКекГійні станГіїК сКртКви-прКбуваКьні станГіїК звірКрадгКспиК тваринниГькі кКм-пКексиК птахКфабрикиК парникКвК-тепКичні кКмбінатиК підприГмства з відтвКрення Гінних та анадрКмних видів риб (рибКкКмбінатиК рибКвКднК-меКіКративні станГіїК не-рестКвК-вирКсні гКспКдарства)К підприГмстваК які вирК-щують ефірКККійні та Кікарські рКсКини і куКьтуриК щК містять наркКтичні та Ктруйні речКвиниК а такКж підсКбні 
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сіКьські гКспКдарства несіКьськКгКспКдарських держав-них (кКмунаКьних) підприГмствК які мають відКкремКене майнК і надіКені правами юридичнКї КсКбиЯ ДК них наКе-жать різнКманітні навчаКьнК-дКсКідні абК навчаКьнК-вирКбничі гКспКдарстваК щК прКвадять свКю діяКьність самКстійнК чи в КрганічнКму зв’язку з відпКвідними на-вчаКьними абК навчаКьнК-дКсКідниГькими закКадамиЯ Другу категКрію державних підприГмств уКсКбКюють сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбникиК які зберегКи фК-рму гКспКдарюванняК тКбтК не буКи реКрганізКвані абК приватизКвані151Я Державні унітарні підприГмстваК згіднК із ГКспКдар-ським кКдексКм АкраїниК діють як державні кКмерГійні підприГмства абК казенні підприГмстваЯ  Державне кКмерГійне підприГмствК Г суб’ГктКм під-приГмниГькКї діяКьнКстіК діГ на КснКві статуту абК мКде-КьнКгК статуту та несе відпКвідаКьність за насКідки свКГї діяКьнКсті всім наКежним йКму на праві гКспКдарськКгК відання майнКм згіднК з Гим ККдексКм та іншими закКна-миК прийнятими відпКвіднК дК ГьКгК ККдексуЯ АснКву майна державнКгК кКмерГійнКгК підприГмства станКвить йКгК статутний капітаКК який утвКрюГться упКв-нКваженим КрганКмК дК сфери управКіння якКгК вКнК наКе-житьЯ АКзмір статутнКгК капітаКу державнКгК кКмерГійнКгК підприГмства встанКвКюГться зазначеним упКвнКваженим КрганКмЯ статутний капітаК державнКгК кКмерГійнКгК підп-риГмства підКягаГ спКаті дК закінчення першКгК рКку з дня державнКї реГстраГії такКгК підприГмстваЯ Державні кКмерГійні підприГмства утвКрюють за ра-хунКк прибутку (дКхКду) інші спеГіаКьні (ГіКьКві) фКндиК призначені дКя пКкриття витратК пКв’язаних з їх діяКьністю:  – амКртизаГійний фКнд;  
–––––––– 151 АграрнКе правК: учебЯ дКя вузКв / пКд редЯ ГЯ АЯ БыстрКваК МЯ АЯ ККзыря; 2-е издЯК испрЯ и дКпЯ – МЯК 1998Я – сЯ 142–143Я 
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– фКнд рКзвитку вирКбниГтва;  – фКнд спКживання (КпКати праГі);  – резервний фКнд;  – інші фКндиК передбачені статутКм підприГмстваЯ  АКрядКк викКристання Гих фКндів визначаГться ві-дпКвіднК дК затвердженКгК фінансКвКгК пКануЯ    
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ТА ЗЕМЕЛЬ 

ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  МайнК державнКгК кКмерГійнКгК підприГмства за-кріпКюГться за ним на праві гКспКдарськКгК віданняЯ Згі-днК із стЯ 136 ГКспКдарськКгК кКдексуК правК гКспКдарсь-кКгК відання Г речКвим правКм суб’Гкта підприГмниГтваК який вКККдіГК кКристуГться і рКзпКряджаГться майнКмК закріпКеним за ним вКасникКм (упКвнКваженим ним Кр-ганКм)К з Кбмеженням правКмКчнКсті рКзпКрядження щК-дК Ккремих видів майна за згКдКю вКасника у випадкахК передбачених Гим кКдексКм та іншими закКнамиЯ ВКасник майнаК закріпКенКгК на праві гКспКдарськКгК відання за суб’ГктКм підприГмниГтваК здійснюГ кКнтрККь за викКри-станням та збереженням наКежнКгК йКму майна безпКсе-редньК абК через упКвнКважений ним КрганК не втручаю-чись в КперативнК-гКспКдарську діяКьність підприГмстваЯ ВКднКчас щКдК захисту права гКспКдарськКгК відання за-стКсКвуються пКККження закКнуК встанКвКені дКя захисту права вКаснКстіЯ суб’Гкт підприГмниГтваК який здійснюГ гКспКдарську діяКьність на КснКві права гКспКдарськКгК віданняК маГ правК на захист свКїх майнКвих прав такКж від вКасникаЯ Державне кКмерГійне підприГмствК не маГ права бе-зКпКатнК передавати наКежне йКму майнК іншим юриди-чним КсКбам чи грКмадянамК крім випадківК передбачених 
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закКнКмЯ Відчужувати майнКві Кб’ГктиК щК наКежать дК КснКвних фКндівК державне кКмерГійне підприГмствК маГ правК Кише за пКпередньКю згКдКю КргануК дК сфери управКіння якКгК вКнК наКежитьК і Кише на кКнкурентних засадахК якщК інше не встанКвКенК закКнКмЯ АКзпКряджа-тися в інший спКсіб майнКмК щК наКежить дК КснКвних фКндівК державне кКмерГійне підприГмствК маГ правК Кише у межах пКвнКважень та у спКсібК щК передбачені ГКспКдарським кКдексКм та іншими закКнамиЯ  Відчуження нерухКмКгК майна тКщК здійснюГться за умКви дКдаткКвКгК пКгКдження в устанКвКенКму пКрядку з ФКндКм державнКгК майна АкраїниЯ ФКнд державнКгК майна Акраїни Г КрганізатКрКм прКдажу нерухКмКгК май-на в пКрядкуК щК встанКвКюГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  ККштиК Кдержані від прКдажу майнКвих Кб’ГктівК щК наКежать дК  КснКвних фКндів державнКгК кКмерГійнКгК підприГмстваК викКристКвуються відпКвіднК дК затвер-дженКгК фінансКвКгК пКануК якщК інше не передбаченК закКнКмЯ  ККштиК Кдержані від прКдажу нерухКмКгК майнаК за вирахуванням баКансКвКї (заКишкКвКї) вартКсті такКгК майнаК якщК інше не встанКвКенК закКнКмК зарахКвуються дК загаКьнКгК фКнду ДержавнКгК бюджету АкраїниЯ   списання з баКансу не пКвністю амКртизКваних Кс-нКвних фКндівК а такКж пришвидшена амКртизаГія КснКв-них фКндів державнКгК кКмерГійнКгК  підприГмства мК-жуть прКвКдитися Кише за згКдКю КргануК дК сфери управКіння якКгК вхКдить Ге підприГмствКЯ  ЗгіднК із ЗемеКьним кКдексКм АкраїниК державним і кКмунаКьним сіКьськКгКспКдарським підприГмствамК устанКвам та КрганізаГіям надаються земеКьні діКянки із земеКь державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті у пКстійне кКристування дКя наукКвК-дКсКіднихК навчаКьних ГіКей 
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та ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГ-тва (стЯ 24)Я ЗгіднК із пЯ 1 стЯ 92 кКдексуК правК пКстійнКгК кКристування земеКьнКю діКянкКю – Ге правК вКККдіння і кКристування земеКьнКю діКянкКюК яка перебуваГ у дер-жавній абК кКмунаКьній вКаснКстіК без встанКвКення стрКкуЯ АравК пКстійнКгК кКристування земеКьнКю діКян-кКю виникаГ з мКменту державнКї реГстраГії ГьКгК праваЯ А разі КіквідаГії державнКгК чи кКмунаКьнКгК підп-риГмстваК устанКвиК КрганізаГії земКіК які перебувають у їх пКстійнКму кКристуванніК за рішенням відпКвіднКгК Крга-ну викКнавчКї вКади абК Кргану місГевКгК самКврядуван-ня перевКдяться дК земеКь запасу абК надаються іншим грКмадянам та юридичним КсКбам дКя викКристання за їх ГіКьКвим призначеннямК а дКгКвКри Кренди земеКьних діКянКк припиняються (пЯ 3 стЯ 24 ЗК Акраїни)Я А стЯ 25 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни передбаченК мКжКивість приватизаГії земеКь державних і кКмунаКь-них сіКьськКгКспКдарських підприГмствК устанКв та Крга-нізаГійЯ Аішення прК приватизаГію земеКь державних і кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підприГмствК устанКв та КрганізаГій ухваКюють Кргани викКнавчКї вКади абК Кргани місГевКгК самКврядування відпКвіднК дК їх пКвнК-важень за кККпКтанням праГівників Гих підприГмствК устанКв та КрганізаГійЯ Аднак таке рішення мКже бути ухваКене Кише у разі прийняття пКпередньК рішення прК КіквідаГію державнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК підприГм-стваЯ ЗемеКьні діКянки передаються безКпКатнК праГів-никам Гих підприГмствК устанКв та КрганізаГійК праГівни-кам державних та кКмунаКьних закКадів КсвітиК куКьтуриК КхКрКни здКрКв’яК рКзташКваних на теритКрії відпКвіднКї радиК а такКж пенсіКнерам з їх чисКа з визначенням кКж-нКму з них земеКьнКї частки (паю)Я АКзпКдіК прибутку (дКхКду) державних кКмерГійних підприГмств здійснюГться відпКвіднК дК затвердженКгК 
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фінансКвКгК пКану з урахуванням вимКг ГКспКдарськКгК кКдексу та інших закКнівЯ  А фінансКвКму пКані затверджуються суми кКштівК які направКяються державі як вКаснику і зарахКвуються дК ДержавнКгК бюджету АкраїниЯ  Держава та КрганК дК сфери управКіння якКгК вхК-дить державне кКмерГійне підприГмствКК не несуть відпК-відаКьнКсті за йКгК зКбКв’язаннямиК крім випадківК перед-бачених Гим ККдексКм та іншими закКнамиЯ  Державне кКмерГійне підприГмствК зКбКв’язане приймати та викКнувати дКведені дК ньКгК в устанКвКе-нКму закКнКдавствКм пКрядку державні замКвКенняК вра-хКвувати їх під час фКрмування вирКбничКї прКграмиК ви-значення перспектив свКгК екКнКмічнКгК і сКГіаКьнКгК рКзвитку та вибКрі кКнтрагентівК а такКж скКадати і викК-нувати річний та з пКквартаКьнКю рКзбивкКю фінансКвий пКан на кКжен наступний рікЯ  ЗбиткиК завдані державнКму кКмерГійнКму підпри-Гмству внасКідКк викКнання рішень Крганів державнКї вКади чи Крганів місГевКгК самКврядуванняК які буКК ви-знанК судКм некКнституГійними абК недійснимиК підКя-гають відшкКдуванню зазначеними Крганами дКбрКвіКь-нК абК за рішенням судуЯ  Інші КсКбКивКсті гКспКдарськКї та сКГіаКьнКї діяКь-нКсті державних кКмерГійних підприГмств визначаються закКнКмЯ Нині в Акраїні не існуГ сіКьськКгКспКдарських ка-зенних підприГмствК хКча теКретичнК мКжКивість їх ствК-рення не викКючаГтьсяЯ  ВКднКчасК згіднК із стЯ 76 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниК неКбхіднК мати на увазіК щК казенні підприГмства ствКрюються у гаКузях екКнКмікиК в яких:  – закКнКм дКзвККенК здійснення гКспКдарськКї дія-КьнКсті Кише державним підприГмствам;  
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– КснКвним (пКнад п’ятдесят відсКтків) спКживачем прКдукГії (рКбітК пКсКуг) виступаГ держава;  – за умКвами гКспКдарювання немКжКива віКьна кКнкуренГія тКварКвирКбників чи спКживачів;  – переважаючим (пКнад п’ятдесят відсКтків) Г вирК-бниГтвК суспіКьнК неКбхіднКї прКдукГії (рКбітК пКсКуг)К яке за свКїми умКвами і характерКм пКтребК щК ним задК-вККьняютьсяК як правиККК не мКже бути рентабеКьним;  – приватизаГію майнКвих кКмпКексів державних пі-дприГмств забКрКненК закКнКмЯ  Астанні ствКрюються за рішенням Кабінету Міністрів АкраїниЯ МайнК казеннКгК підприГмства закріпКюГться за ним на праві КперативнКгК управКінняЯ А Ге передбачаГ значнК менший Кбсяг гКспКдарськК-майнКвКї самКстійнКс-тіЯ АрганК дК сфери управКіння якКгК вхКдить казенне підп-риГмствКК здійснюГ кКнтрККь за викКристанням та збере-женням наКежнКгК підприГмству майнаК і маГ правК виКу-чити у казеннКгК підприГмства майнКК яке не викКристКву-Гться абК викКристКвуГться не за призначеннямК та рКзпК-рядитися ним у межах свКїх пКвнКваженьЯ Казенне підпри-ГмствК не маГ права відчужувати абК іншим спКсКбКм рКз-пКряджатися закріпКеним за ним майнКмК щК наКежить дК КснКвних фКндівК без пКпередньКї згКди КргануК дК сфери управКіння якКгК вКнК вхКдитьЯ Відчуження нерухКмКгК майна тКщК здійснюГться за умКви дКдаткКвКгК пКгКджен-ня в устанКвКенКму пКрядку з ФКндКм державнКгК майна АкраїниЯ ФКнд державнКгК майна Акраїни Г КрганізатКрКм прКдажу нерухКмКгК майна в пКрядкуК щК встанКвКюГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  Казенне підприГмствК відпКвідаГ за свКїми зК-бКв’язаннями Кише  кКштамиК щК перебувають у йКгК рКз-пКрядженніЯ А разі недКстатнКсті зазначених кКштів дер-жаваК в КсКбі КргануК дК сфери управКіння якКгК вхКдить підприГмствКК несе пКвну субсидіарну відпКвідаКьність за зКбКв’язаннями казеннКгК підприГмстваЯ  
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ЗгіднК із стЯ 146 ГКспКдарськКгК кКдексуК майнК Гди-нКгК ГіКіснКгК майнКвКгК кКмпКексу державнКгК (кКму-наКьнКгК) підприГмства абК йКгК Ккремих підрКздіКівК щК Г Гдиними (ГіКісними) майнКвими кКмпКексами і  виді-Кяються в самКстійні підприГмстваК а такКж Кб’Гкти неза-вершенКгК будівниГтва та акГії (частиниК паї)К щК наКе-жать державі у майні інших суб’Гктів гКспКдарюванняК мКжуть бути відчужені на кКристь грКмадян чи недержа-вних юридичних Ксіб і приватизКвані Гими КсКбами від-пКвіднК дК закКнуЯ АриватизаГія державних (кКмунаКь-них) підприГмств здійснюГться не інакше як на викКнан-ня державнКї прКграми приватизаГіїК щК визначаГ ГіКіК пріКритети та умКви приватизаГіїК і в пКрядкуК встанКвКе-нКму закКнКмЯ  В Ккремих гаКузях екКнКміки закКнКм мКжуть бути визначені КсКбКивКсті приватизаГії майна державних під-приГмствЯ Відтак чинне закКнКдавствК Акраїни регКамен-туГ пКрядКк приватизаГії майна державних сіКьськКгКс-пКдарських підприГмствК унасКідКк чКгК відбуваГться їх перетвКрення абК в акГіКнерні тКвариства абК кККективні сіКьськКгКспКдарські підприГмстваЯ ВідпКвіднК дК ЗакКнів Акраїни «АрК приватизаГію державнКгК майна»К «АрК КсКбКивКсті приватизаГії майна в агрКпрКмисККвКму кКмпКексі»К «АрК Державну прКграму приватизаГії»К «АрК внесення змін дК деяких закКнів Акраїни з питань приватизаГії щКдК реаКізаГії пКККжень ДержавнКї прКграми приватизаГії на 2012–2014 рКки»К АКККження прК пКрядКк приватизаГії майна радгКспів та інших державних сіКьськКгКспКдарських підприГмствК а такКж заснКваних на їх базі гКспКдарських тКвариствК ствКрених чКенами трудКвКгК кККективуК затвердженКгК наказКм ФКнду державнКгК майна Акраїни у редакГії на-казу ФКнду державнКгК майна Акраїни від 10 КистКпада 2012 рЯ № 3101 приватизаГії підКягаГ майнК радгКспів та 
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інших державних сіКьськКгКспКдарських підприГмств і КрганізаГійК а такКж заснКваних на їх базі гКспКдарських тКвариствК ствКрених чКенами трудКвКгК кККективуК які за КснКвним напрямКм свКГї гКспКдарськКї діяКьнКсті здійс-нюють вирКбниГтвК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ІніГіатива щКдК приватизаГії майна підприГмства мКже вихКдити від ФКнду державнКгК майна АкраїниК ре-гіКнаКьних віддіКень ФКнду державнКгК майна Акраїни (даКі – державні Кргани приватизаГії)К а такКж пКкупГівК визнаних такими відпКвіднК дК статті 8 ЗакКну Акраїни «АрК приватизаГію державнКгК майна»Я АісКя вкКючення підприГмства дК переКіку Кб’Гктів державнКї вКаснКстіК щК підКягають приватизаГіїК відпКвідний державний Кр-ган приватизаГії прКтягКм 30 днів пКвідКмКяГ радгКспи прК вкКючення їх дК ГьКгК переКіку та прКпКнуГ визначи-тись із спКсКбКм приватизаГіїЯ  ЗагаКьні збКри (збКри упКвнКважених) праГівників підприГмства прКтягКм 30 днів із дня Ктримання від дер-жавнКгК Кргану приватизаГії зазначенКгК пКвідКмКення надають прКтКкКК рішення загаКьних збКрів (збКрів упК-внКважених) прК вибір спКсКбу приватизаГіїЯ  Заява на приватизаГію майна радгКспу пКдаГться від-пКвіднК дК АКрядку пКдання та рКзгКяду заяв на приватиза-ГіюК затвердженКгК наказКм ФКнду державнКгК майна Акраї-ни від 01 Кипня 1997 рЯК зареГстрКванКгК в Міністерстві юс-тиГії Акраїни 29 серпня 1997 рЯ за № 362/2166 (зі змінами)Я  За резуКьтатами рКзгКяду заяви на приватизаГію та дКкументівК щК дК неї дКдаютьсяК відпКвідний державний Крган приватизаГії прКтягКм місяГя ухваКюГ рішення прК приватизаГію ГьКгК підприГмства та визначаГ прКГедуру йКгК приватизаГіїЯ  А п’ятиденний стрКк із дня ухваКення рішення прК приватизаГію державний Крган приватизаГії письмКвК пК-відКмКяГ прК свКГ рішення адміністраГію та трудКвий кККе-
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ктив радгКспуК щК приватизуГтьсяК а такКж відпКвідний упК-внКважений Крган управКіння майнКм ГьКгК підприГмстваЯ Державний Крган приватизаГії пісКя прийняття фу-нкГій управКіння державним майнКм радгКспу від упКв-нКваженКгК Кргану управКіння державним майнКм ствК-рюГ кКмісію з приватизаГії підприГмстваЯ  ККмісія з приватизаГії ствКрюГться відпКвіднК дК АКККження прК кКмісію з приватизаГіїК затвердженКгК наказКм ФКнду державнКгК майна Акраїни від 15 Кипня 1997 рЯ № 743К зареГстрКванКгК в Міністерстві юстиГії Акраїни 29 серпня 1997 рЯ за № 361/2165 (зі змінами)Я  ККмісія з приватизаГії гКтуГ прКект пКану привати-заГії на КснКві типКвКгК пКану приватизаГії ГдинКгК май-нКвКгК кКмпКексу підприГмства (дКдатКк дК АКККження прК пКан приватизаГії ГдинКгК майнКвКгК кКмпКексу під-приГмстваК затвердженКгК наказКм ФКнду державнКгК майна від 01 жКвтня 1997 рЯ № 1065 (у редакГії наказу ФКнду державнКгК майна Акраїни від 28 Кипня 2000 рЯ № 1572К (із змінами (даКі – ТипКвий пКан приватизаГії))Я АрКект  пКану приватизаГіїК рКзрКбКений кКмісіГю з при-ватизаГіїК пКдаГться дКя рКзгКяду трудКвКму кККективуЯ ЯкщК трудКвий кККектив підприГмстваК майнК якКгК при-ватизуГтьсяК не пКгКджуГться з прКектКм пКану привати-заГіїК рКзрКбКеним кКмісіГюК він мКже підгКтувати аКьте-рнативний варіант пКану та у двКтижневий стрКк пКдати йКгК дК державнКгК Кргану приватизаГіїЯ  АідприГмства та КрганізаГії агрКпрКмисККвКгК кКм-пКексуК приватизаГія яких здійснюГться на підставі рі-шення Кабінету Міністрів АкраїниК визначені статтею 25 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбКивКсті приватизаГії майна в агрКпрКмисККвКму кКмпКексі»Я А Ге: хКККдиКьникиК Кб’Гкти скКадськКгК гКспКдарстваК призначені дКя пКстій-нКгК рКзміщення державних резервів; підприГмства Гук-рКвКї та ККійнК-жирКвКї прКмисККвКсті; хКібКкКмбінатиК хКібКзавКдиК макарКнні фабрикиК хКібКприймаКьні і хКібК-загКтівеКьні підприГмстваК еКеватКриК реаКізаГійні базиК 
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хКібні базиК кКмбінати хКібКпрКдуктівК мКинзавКдиК екс-педиГії із захисту хКібКпрКдуктівК ремКнтнК-механічні майстерні (завКди)К кКнтКри матеріаКьнК-технічнКгК пКс-тачання гаКузі хКібКпрКдуктів; машинКвипрКбуваКьні станГіїК дКсКідні завКди сіКьськКгКспКдарськКгК машинК-будування; насінниГькіК пКемінні завКди та підприГмстваК радгКспи-завКдиК а такКж державні сіКьськКгКспКдарські підприГмстваК щК вирКбКяють винК та інші гКтКві аКкКгК-Кьні напКїК і державні сіКьськКгКспКдарські підприГмстваК які спеГіаКізуються на вирКщуванні багатКрічних наса-джень (хміКьК садиК винКградникиК крім тихК щК наКежать дК кКмунаКьнКї вКаснКстіК ефірКККійні та Кікарські рКсКи-ни)К кінні завКдиК іпКдрКми та державні завКдські кКнюш-ніК сеКекГійнК-гібридні ГентриК радгКспи-технікумиК дКс-Кідні гКспКдарства навчаКьних та наукКвК-дКсКідних за-кКадівК устанКв та КрганізаГій; Кб’Гкти КкеанічнКгК рибК-прКмисККвКгК фККтуК рибні підприГмства з перерКбки КкеанічнКї (мКрськКї) сирКвини та рибні гКспКдарства (рибКкКмбінатиК рибКвКднК-меКіКративні станГіїК нерес-тКвК-вирКсні гКспКдарства)К а такКж хКККдиКьники місткі-стю пКнад дві тисячі тКнн дКя КднКчаснКгК зберігання рибКпрКдукГіїЯ А прКекті пКану приватизаГії підприГмствК щК при-ватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів Акра-їниК першКчергКвК визначаГться пакет акГійК щК тимчасК-вК заКишаГться у вКаснКсті державиК а решта акГій підКя-гаГ рКзміщенню відпКвіднК дК статей 6 та 7 ЗакКну Акраї-ни «АрК КсКбКивКсті приватизаГії майна в агрКпрКмисКК-вКму кКмпКексі»Я  А разі перетвКрення радгКспу в акГіКнерне тКварис-твК пКан рКзміщення акГій прКекту пКану приватизаГії скКадаГться відпКвіднК дК рКздіКу VI ТипКвКгК пКану при-ватизаГіїК у якКму дКдаткКвК зазначаються: – частка недержавних заснКвників; – безКпКатна передача акГій праГівникам та прирів-няним дК них КсКбам; 
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– піКьгКвий прКдаж акГій праГівникам підприГмст-ваК прирівняним дК них КсКбам та чКенам сімей трудКвКгК кККективуК які прКживають разКм із нимиК а такКж КсКбамК зайнятим у сКГіаКьній сфері сеКа; – придбання акГій за вКасні кКшти з рКзстрКчкКю пКатежу дК п’яти рКківЯ Аід час перетвКрення радгКспу в акГіКнерне тКвари-ствК абК кККективне сіКьськКгКспКдарське підприГмствК у рКздіКі VII прКекту пКану приватизаГії зазначаються: – вартість майнаК щК підКягаГ приватизаГії; – вартість майнаК щК припадаГ на КднКгК праГівника недержавнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмства Кб-Касті (АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим)К відпКвіднК дК стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбКивКсті приватизаГії майна в агрКпрКмисККвКму кКмпКексі»; – кіКькість праГівників підприГмства та прирівня-них дК них Ксіб на дату КГінки підприГмства; – рКзмір пакета акГійК щК тимчасКвК заКишаГться у вКаснКсті держави (дКя підприГмствК приватизаГія яких здійснюГться на підставі рішення Кабінету Міністрів Акраїни); – вартість майна (рКзмір пакета акГій)К щК безКпКатнК передаГться праГівникам та прирівняним дК них КсКбам; – рКзмір та фКрма пКатежів за решту майна (акГій)Я  Арипинення юридичнКї  КсКби  підприГмства здійс-нюГться відпКвіднК дК чиннКгК закКнКдавстваЯ  А разі якщК загаКьні збКри (збКри упКвнКважених) праГівників  підприГмства ухваКюють рішення прК вибір спКсКбу приватизаГії радгКспу шКяхКм йКгК перетвКрення у КсА (КфКрмКене прКтКкКККм загаКьних збКрів (збКрів упКвнКважених))К державний Крган приватизаГіїК відпКві-днК дК затвердженКгК пКану приватизаГіїК укКадаГ з КсА дКгКвір купівКі-прКдажу абК дКгКвір прК безКпКатну пере-дачу майна підприГмстваК щК приватизуГтьсяЯ  
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КсА за укКаденим дКгКвКрКм купівКі-прКдажу абК безКпКатнКї передачі майна підприГмства стаГ правКна-ступникКм майнКвих прав і зКбКв’язань ГьКгК підприГмс-тва з мКменту скКадання акта приймання-передачі майна підприГмстваЯ  АеретвКрення підприГмства в акГіКнерне тКварист-вК здійснюГтьсяК відпКвіднК дК АКрядку утвКрення акГіК-нернКгК тКваристваК в прКГесі приватизаГіїК випуску та рКзміщення акГій такКгК тКваристваК затвердженКгК пКс-танКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 11 вересня 1996 рЯ (у редакГії пКстанКви Кабінету Міністрів Акраїни від 3 КютКгК 2010 рЯ) (із змінами)Я  Державний Крган приватизаГіїК відпКвіднК дК за-твердженКгК пКану приватизаГіїК укКадаГ з акГіКнерним тКвариствКм: – дКгКвір безКпКатнКї передачі акГій; – дКгКвір купівКі-прКдажу акГій за кКшти; – дКгКвір купівКі-прКдажу акГій за вКасні кКшти з рКзстрКчкКю пКатежу дК п’яти рКківЯ  АКан приватизаГії (рКзміщення акГій) вважаГться викКнаним із мКменту завершення рКзміщення всіх акГійК передбачених пКанКм приватизаГії рКзміщення акГій) дК рКзміщенняК та КфКрмКяГться наказКм відпКвіднКгК дер-жавнКгК Кргану приватизаГіїЯ  А разі тимчасКвКгК заКишення в державній вКаснКс-ті пакета акГій пКан приватизаГії (рКзміщення акГій) вважаГться викКнаним за умКви рКзміщення всіх акГійК за виняткКм тимчасКвК заКишених у вКаснКсті державиЯ  Аід час вирішення земеКьних питань у прКГесі при-ватизаГії державних сіКьськКгКспКдарських підприГмств неКбхіднК керуватися такКж нКрмами ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК зКкремаК пЯ 8 стЯ 25К згіднК із якКю внутрігКспК-дарські шКяхиК гКспКдарські двКриК пККезахисні КісКсмуги 
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та інші захисні насадженняК гідрКтехнічні спКрудиК вКдКй-ми тКщК мКжуть бути відпКвіднК дК ГьКгК ККдексу пере-дані у вКасність грКмадянК сіКьськКгКспКдарських підпри-ГмствК устанКв та КрганізаГійК щК ствКрені кККишніми праГівниками державних і кКмунаКьних сіКьськКгКспК-дарських підприГмствК устанКв та КрганізаГійЯ   
VI. ОБ’ЄДНАННЗ СУБ’ЄКТІВ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЇХНІ ВИДИ 
 ККасифікаГія Кб’Гднань у сфері підприГмниГтва мКже бути прКведена за різними критеріямиЯ За спКсКбКм Кргані-заГії Кб’Гднання мКжна виКкремити Кб’Гднання вертика-КьнКгК та гКризКнтаКьнКгК типівЯ ДК перших наКежатьК зКкремаК кККперативні Кб’ГднанняК дК Кб’Гднань вертика-КьнКгК типуК абК нерівнКправних Кб’ГднаньК заснКваних на екКнКмічній субКрдинаГії та кКнтрККіК наКежать хККдингиЯ   

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КООПЕРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  З пКгКяду системнКсті та ККгічнКсті пКбудКви кККпе-ративнКї системи правКве станКвище кККперативних Кб’Гднань дКГіКьнК буКК б рКзгКянути у кКнтексті анаКізу правКвКгК станКвища сіКьськКгКспКдарських кККперативівК прКте кККперативні Кб’Гднання КрганізКвуються дКя викК-нання дещК інших завданьК аніж кККперативи і мають низку принГипКвих КзнакК щК зумКвиКК рКзгКяд їх правКвКгК ста-нКвища як Кб’Гднань суб’Гктів аграрнКгК підприГмниГтваЯ  АтжеК кККперативне закКнКдавствК Акраїни передба-чаГ мКжКивість існування не Кише низКвих кККперативів (гКризКнтаКьна кККпераГія)К а такКж і таких КрганізаГійнК-
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правКвих фКрм кККпераГіїК як кККперативні Кб’ГднанняЯ Існування в ринкКвих умКвахК кКнкуренГія КрганізаГій приватнКгК капітаКу зумКвКюють прКГеси кКнГентраГії та ГентраКізаГії матеріаКьнихК фінансКвих і трудКвих ресурсів кККперативівК рКбКять неКбхіднКю кККрдинаГію їх вирКб-ничКї й КбсКугКвуючКї пККітикиЯ На практиГі Ге виявКяГть-ся у ствКренні різнКманітних кККперативних Кб’Гднань і на місГевКмуК і на наГіКнаКьнКму рівняхЯ  АКбудКва системи кККперативних КрганізаГій за пі-рамідаКьнКю схемКю Г КдніГю з істКтних КсКбКивКстей кККперативнКгК сектКра екКнКміки в усьКму світіЯ ДЯ Іш звертаГ увагу на теК щК прагнення кККперативів інтегру-ватись вертикаКьнК дКя кККрдинаГії свКГї діяКьнКстіК Г загаКьнКпКширеним і свідКмим явищемЯ ДК ГьКгК їх спК-нукають насамперед екКнКмічні причиниК зКкрема бажан-ня бути задіяними у прКГесі так званКгК «вертикаКьнКгК рКзширення»152Я ле КзначаГК щК на практиГі існують кКК-перативиК заснКвані первинними кККперативамиК тКбтКК кККперативи кККперативівК які уКсКбКюють вертикаКьну кККпераГію й Г пКхідними КрганізаГійнК-правКвими фКр-мами від першихК діяКьність яких ґрунтуГться на тих же КрганізаГійних принГипахК щК й кККперативи першКгК рівня; абК асКГіаГії кККперативів на місГевКму та наГіКна-КьнКму рівнях за гаКузевими та іншими критеріямиЯ ЛКгі-чним завершенням ГіГї системи Г ствКрення ГдинКгК Кр-ганізаГійнКгК Гентру всіх кККперативів (спіКки спіККк)Я  Нині така система кККпераГії в Акраїні практичнК не сфКрмКванаК практики ствКрення кККперативних Кб’Гдна-нь фактичнК немаГК за виняткКм спКживчКї кККпераГіїЯ АКясненням такКї ситуаГії Г теК щК чисеКьність первинних кККперативів Г маККюК іК крім тКгКК вКни значнКю мірКю «рКзпКрКшені» за теритКріГюЯ 
–––––––– 152 Ioh DenielЯ The law of Canadian cooperativeo / Deniel IohЯ – TorontoК CanadaК 1981Я – АЯ 10–11Я 
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ЗакКн Акраїни «АрК кККпераГію» під кККперативним Кб’Гднанням рКзуміГ спіКкуК КігуК асКГіаГіюК аКьянс та інші фКрми дКбрКвіКьнКгК Кб’Гднання кККперативів за видами діяКьнКсті чи теритКріаКьнКю КзнакКю з метКю ствКрення сприятКивих умКв дКя діяКьнКсті кККперативівК щК вхК-дять дК йКгК скКадуК та їх чКенівЯ ВКднКчас чКенКм кККпе-ративнКгК Кб’Гднання такКж мКже бути інше кККператив-не Кб’Гднання (стЯ 30)Я  АтжеК мКжна виКкремити такі Кзнаки кККперативнК-гК Кб’Гднання: 1) чКенський характер Кб’Гднання; 2) спеГіаКьний суб’Гктний скКад Кб’ГднанняЯ ле – кККперативи абК інші кККперативні Кб’Гднання; 3) критеріГм Кб’Гднання Г види діяКьнКсті абК тери-тКріаКьна Кзнака (на нашу думкуК зважаючи на піраміда-Кьну пКбудКву системи кККпераГіїК Кбидва критерії пК-винні застКсКвуватись у сукупнКсті); 4) метКю кККперативнКгК Кб’Гднання Г ствКрення сприятКивих умКв дКя діяКьнКсті кККперативівК щК вхК-дять дК йКгК скКадуК та їх чКенівЯ ВКднКчас закКнКдавеГь не рКзкриваГ у чКму пККягають сприятКиві умКви дКя дія-КьнКсті кККперативівК щК дКГіКьнК буКК б здійснити через закріпКення КснКвних завдань кККперативнКгК Кб’Гднан-ня безпКсередньК у закКніК не відсиКаючи дК статуту кКК-перативнКгК Кб’ГднанняЯ НеКбхідність закріпКення КснКв-них завдань кККперативних Кб’Гднань зумКвКена тимК щК Г неКбхідність рКзмежКвувати КрганізаГійнК-правКві фК-рми кККпераГії – кККперативи та кККперативні Кб’Гднан-няЯ В ГьКму сенсі біКьш вдаКК сфКрмуКьКванК статус кКК-перативних Кб’Гднань ЗакКнКм Акраїни «АрК спКживчу кККпераГію»Я А пЯ 2 стЯ 8 ГьКгК ЗакКну зазначенКК щК спіКки спКживчих тКвариствК вихКдячи з деКегКваних їм правК мКжуть представКяти і захищати інтереси спКживчих тК-вариствК їх чКенів та КбсКугКвуванКгК насеКення у відпК-відних державних та інших КрганахК а такКж у міжнарКд-них КрганізаГіях; пКдавати спКживчим тКвариствам прак-
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тичну дКпКмКгу в здійсненні гКспКдарськКї діяКьнКстіК впрКвадженні в практику дКсягнень наукКвК-технічнКгК прКгресуК передКвКгК дКсвіду; прКвКдити наукКвК-дКсКід-ні і дКсКіднК-кКнструктКрські рКбКтиК підгКтКвку та під-вищення кваКіфікаГії кадрів; вирішувати гКспКдарські спКри між КрганізаГіями і підприГмствами спКживчКї кКК-пераГії; вести вКасну гКспКдарську діяКьністьК спрямКвану на ствКрення неКбхіднКї вирКбничКї та сКГіаКьнКї інфра-структури спКживчКї кККпераГіїЯ ЗгіднК із пЯ 4 ГіГї статтіК спіКка визнаГться юридичнКю КсКбКю і мКже здійснювати гКспКдарську та іншу не забКрКнену чинним закКнКдавст-вКм діяКьність із дня її державнКї реГстраГіїЯ ВКна не від-пКвідаГ за зКбКв’язаннями спКживчих тКвариств і не маГ щКдК них рКзпКрядчих функГійЯ  Чинна редакГія ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспК-дарську кККпераГію» практичнК не регуКюГ правКвКгК станКвища кККперативних Кб’ГднаньК вказуючи КишеК щК кККперативні Кб’Гднання сіКьськКгКспКдарських КбсКугК-вуючих кККперативів Г неприбуткКвими і прКвадять свКю діяКьність на тих же засадахК щК й сіКьськКгКспКдарські КбсКугКвуючі кККперативиЯ НатКмість первинна редакГія ГьКгК ЗакКну містиКа біКьш вдаКі нКрмиК зКкрема щКдК завдань кККперативних Кб’ГднаньЯ ле – надання інфКрма-ГійнКїК кКнсуКьтативнК-метКдичнКї та іншКї дКпКмКги чКенам кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ ВКднКчас кКасифіка-Гія сіКьськКгКспКдарських кККперативних Кб’Гднань на вирКбничі та КбсКугКвуючі надаваКа їм змКгу спіКьнК здійснювати будь-яку не забКрКнену закКнКм діяКьністьК згіднК з пЯ 2 стЯ 38 ГіГї редакГії ЗакКнуК реаКізуючи свКю прКдукГію (вирКбничі Кб’Гднання) та надаючи пКсКуги за Гінами і тарифамиК щК встанКвКюються на дКгКвірних засадах КкремК дКя чКенів кККперативу та інших Ксіб (Кб-сКугКвуючі Кб’Гднання)Я  свКгК часу в юридичній Кітературі буКа висККвКена пКзиГіяК щК Кб’Гднання – Ге екКнКмічні утвКренняК а не Кр-
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ганізаГійнК-правКві фКрми гКспКдарськКїК зКкрема підпри-ГмниГькКїК діяКьнКстіЯ ВКни як екКнКмічні утвКрення пК-винні набувати фКрми певнКгК тКвариства153Я ВидаГтьсяК щК КрганізаГійнК-правКві фКрми підприГмниГтваК зКкрема кККперативиК які Г низКвими Канками підприГмниГтваК та їх Кб’Гднання дКГіКьнК рКзгКядати як самКстійні Крганіза-ГійнК-правКві фКрмиЯ Така кКнГепГія підтверджуГться і зарубіжним закКнКдавствКмК зКкрема кККперативнимЯ Як стверджуГ ГЯ МюнкнерК кККперативні взаГмні страхКві Кр-ганізаГії мКжуть бути зареГстрКвані як кКмпанії абК як вза-Гмні страхКві асКГіаГії – так звана спеГіаКьна КрганізаГій-нК-правКва мКдеКь дКя ГьКгК виду екКнКмічнКї діяКьнКс-ті154Я ЗакКнКдавствК Канади рКзгКядаГ кККперативні Кб’Гднання у фКрмі федераГійЯ ВКднКчас кКжна прКвінГія в Канаді маГ Кб’Гднану федераГіюК яка відкрита дКя всіх кКК-перативів у Гій прКвінГіїЯ АрКвінГійна федераГія наКежить дК КККперативнКї спіКки (сКюзу) КанадиК якаК свКГю чер-гКюК Г чКенКм МіжнарКднКгК КККперативнКгК АКьянсу155Я ЗагаККм мКжна виКкремити такі відмінні риси кКК-перативів та кККперативних Кб’Гднань: 1) за суб’Гктним скКадКм – заснКвниками та чКенами кККперативу мКжуть бути фізичні (вКднКчас стКсКвнК ви-рКбничих кККперативів Кише фізичні КсКби – грКмадяни Акраїни)К і юридичні КсКби; тКді як кККперативних Кб’Гднань Кише юридичні КсКби – кККперативиК кККпера-тивні Кб’Гднання); 2) за метКю ствКрення – КснКвнКю метКю діяКьнКсті кККперативів Г задКвККення матеріаКьнихК сКГіаКьних та 
–––––––– 153 Аушкін АЯ ВіднКсини підприГмниГтва і правКвий статус їх суб’Гктів / АЯ АушкінК ВЯ сеКиванКв // АравК АкраїниЯ – 1994Я – № 5–6Я – сЯ 13Я 154 Munkner Hano-HЯ Cooperative Law in the Federal Republiс of Gerga-ny / Hano-HЯ MunknerЯ – MarburgК 1989Я – АЯ 12Я 155 Ioh DenielЯ The law of Canadian cooperativeo / Deniel IohЯ – TorontoК CanadaК 1981Я – АЯ 10Я 
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інших пКтреб свКїх чКенівК зКкрема шКяхКм прКвадження підприГмниГькКї діяКьнКсті й Ктримання прибутку та на-ступнКгК йКгК рКзпКдіКу між чКенами кККперативуЯ КККпе-ративні Кб’Гднання ствКрюються переважнК дКя кККрди-наГії свКГї діяКьнКстіК а такКж з метКю представниГтва та захисту спіКьних екКнКмічних інтересівЯ Існують й інші відміннКсті між Гими самКстійними КрганізаГійнК-правКвими фКрмами кККпераГіїК зКкрема щКдК пКбудКви їх внутрішніх віднКсин (майнКвихК управКінських та інших)Я Зважаючи на закКнКдавчу регКаментаГіюК практику функГіКнування кККперативних Кб’Гднань в Акраїні та за кКрдКнКмК мКжна дати таке визначення пКняттю кККпера-тивнКгК Кб’Гднання: «ле дКбрКвіКьнеК заснКване на чКенс-тві Кб’Гднання первинних кККперативівК Кб’Гднань кККпе-ративів за гаКузевКю чи теритКріаКьнКю КзнакКюК яке Г юридичнКю КсКбКюК з метКю захисту спіКьних майнКвих та інших інтересівК кККрдинаГії їх діяКьнКсті та надання інших пКсКугК зКкрема шКяхКм здійснення гКспКдарськКїК зКкрема підприГмниГькКїК діяКьнКсті в межах статутних завдань»Я ВКднКчас термін «кККперативне Кб’Гднання» вживаГться як збірнеК узагаКьнюваКьне пКняттяЯ  АринГипКвКю Г наша пКзиГія щКдК тКгКК щК кККпе-ративні Кб’Гднання мКжутьК крім іншКгКК дКя викКнання статутних завдань здійснювати гКспКдарськуК зКкрема підприГмниГькуК діяКьністьЯ Абмеження щКдК здійснення підприГмниГькКї діяКьнКсті та надіКення функГіями Ки-ше інфКрмаГійнК-представниГькКгК характеру за КбКв’яз-ку щКрічнК спКачувати чКенські внески не заГікавКюва-тимуть кККперативи у ствКренні таких Кб’ГднаньЯ ВихК-дКм із такКї ситуаГії мКже бути ствКрення (заснування) асКГіаГіями (спіКками) юридичних Ксіб – суб’Гктів підп-риГмниГтваК які б викКнуваКи ті функГії (КптКвКгК пКста-чанняК збутуК будівниГтва завКдівК Гехів та інЯ)К якіК згіднК з ЗакКнКм і статутКм кККперативні Кб’Гднання (асКГіаГіїК 
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спіКки) здійснювати не мКжутьЯ саме такий шКях удКскК-наКення структур асКГіаГії КбраКи ітаКійські кККператК-риЯ ВКни пКГднаКи гКризКнтаКьну інтеграГію з вертика-КьнКюК а такКж пішКи шКяхКм ствКрення інфраструктур-них кКнсКрГіумівК які пКкКикані КбсКугКвувати асКГіаГії кККперативів156Я Як зазначаГ ІЯ ХрамКваК сучасні кККпера-тивні Гентри в ІтаКії – Ге не будь-які Кб’Гднання первин-них кККперативівК а вертикаКьнК та гКризКнтаКьнК інтег-рКвані групи підприГмниГькКгК типуК кКжна з яких дедаКі біКьше нагадуГ крупну кКмпаніюЯ ДКя тКгКК щКб здійсню-вати управКіння веКикКю кіКькістю кККперативівК пКтріб-на міГна фінансКва й управКінська структураЯ ТКму за свК-їми КрганізаГійними фКрмами Гентри стають дедаКі біКьш пКдібними на крупні ширКкК диверсифікКвані кКм-паніїЯ І тіКьки в такКму вигКяді вКни мКжуть успішнК кКн-курувати на ринках157Я КККперативні Кб’Гднання Г юридичними КсКбами та ствКрюються на умКвахК визначених кККперативним закКнКдавствКмЯ А саме: їх заснКвниками мКжуть бути кККперативи абК інше кККперативне Кб’ГднанняЯ А закКні Акраїни «АрК кККпераГію» немаГ будь-яких вимКг щКдК кіКькКсті за-снКвниківК чКенів кККперативнКгК Кб’ГднанняК зазначенК Кише теК щК кККперативні Кб’Гднання ствКрюються та діють із місГевим абК загаКьнКдержавним статусКмК а ГеК на нашу думкуК вимагаГ кіКькіснКї характеристики статусу кККперативних Кб’ГднаньЯ Зважаючи на нКрму ЗакКну щК-дК мінімаКьнКї кіКькКсті чКенів кККперативуК яка не мКже бути меншКю ніж три КсКбиК вважаГмКК щК Гя вимКга пК-винна застКсКвуватись і дК кККперативних Кб’ГднаньЯ  
–––––––– 156 ХрамКва АЯ КККперативный сектКр в системе рынКчнКгК хКзяйс-тва АтаКии / АЯ ХрамКва // МирКвая экКнКмика и междунарКдные КтнКшенияЯ – 1992Я – № 3Я – сЯ 115Я 157 Там жеЯ – сЯ 114Я 
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КККперативне Кб’Гднання ствКрюГться за рішенням устанКвчих збКрівК кКнференГіїК з’їзду упКвнКважених представників кККперативівК кККперативних Кб’ГднаньЯ  АстанКвчі збКриК кКнференГіяК з’їзд ухваКюють уста-нКвчий дКгКвірК затверджують статут та Кбирають Кргани управКіння кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ  КККперативне Кб’Гднання набуваГ статусу юридич-нКї КсКби з мКменту державнКї реГстраГіїК яка здійснюГть-ся в пКрядкуК передбаченКму закКнКмЯ  АтжеК прКГедуру ствКрення кККперативних Кб’Гднань умКвнК мКжна пКдіКити на два етапи: 1) КрганізаГійний; 2) реГстраГії кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ Аерший етап передбачаГ прКведення збКрів упКвнК-важених представників кККперативівК кККперативних Кб’ГднаньК на яких ухваКюГться рішення прК ствКрення від-пКвіднКгК кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ На Гих збКрах вирі-шуються КрганізаГійні питанняЯ НаприкКад: які завдання стКятимуть перед Кб’ГднаннямК який пКрядКк і фКрми йКгК фінансування та інЯ АстанКвчі збКри пКвинні такКж прийня-ти/затвердити низку юридичних дКкументівК найважКиві-шими серед яких Г устанКвчий дКгКвір та статутЯ  ЗгіднК із стЯ 32 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»К устанКвчий дКгКвір кККперативнКгК Кб’Гднання пКвинен містити:  – скКад заснКвників кККперативнКгК Кб’ГднанняК їх найменуванняК дані прК державну реГстраГію;  – пКрядКк ствКрення кККперативнКгК Кб’Гднання;  – відКмКсті прК рКзміри та пКрядКк спКати вступнихК чКенських та інших внесків;  – рішення прК Кбрання та пКвнКваження пКсадКвих КсібК відпКвідаКьних за ствКренняК реГстраГію та Крганіза-Гію рКбКти кККперативнКгК Кб’Гднання;  – рішення прК затвердження статуту кККперативнК-гК Кб’Гднання;  
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– пКрядКк фКрмування та викКристання дКхКдів кК-КперативнКгК Кб’Гднання;  – пКрядКк вихКду з кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ  АстанКвчий дКгКвір мКже містити інші пКККження з питань діяКьнКсті кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ  ВзаГмні зКбКв’язання учасників устанКвчКгК дКгКвК-ру мКжна умКвнК пКдіКити на дві групи: КрганізаГійні (зК-бКв’язання прКвадити узгКджену діяКьність із ствКрення юридичнКї КсКби та її КегаКізаГії) та майнКві (з надіКення ствКрюванКї юридичнКї КсКби майнКм)Я статут Г КснКвним дКкументКмК в якКму фіксуГться низка найістКтніших мКментівК які визначають юридичні параметри діяКьнКсті юридичнКї КсКби й її правК-суб’ГктністьК структуруК наявність відКкремКенКгК майнаК пКвнКваження і види Крганів управКінняК вид діяКьнКстіК найменування та інші даніК які характеризують юридичну КсКбистість відпКвіднКї КрганізаГійнК-правКвКї фКрми гКспКдарюванняЯ статут кККперативнКгК Кб’Гднання за-тверджуГться устанКвчими збКрами (кКнференГіГюК з’їздКм) упКвнКважених представників кККперативівК кКК-перативних Кб’ГднаньЯ  ЗгіднК із стЯ 33 ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»К статут кККперативнКгК Кб’Гднання пКвинен містити:  – найменуванняК статус та місГезнахКдження кККпе-ративнКгК Кб’Гднання;  – переКік йКгК чКенів;  – пКрядКк прийняттяК внесення змін дК статуту;  – мету ствКрення і завданняК а такКж вичерпний пе-реКік видів діяКьнКсті кККперативнКгК Кб’Гднання;  – пКрядКк ствКрення та пКвнКваження Крганів управКіння та ревізійнК-кКнтрККьних Крганів кККперати-внКгК Кб’Гднання;  – умКви і пКрядКк вступу та вихКду з кККперативнК-гК Кб’Гднання;  
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– права та КбКв’язки чКенів кККперативнКгК Кб’Гднання;  – пКрядКк встанКвКення рКзміру та спКати вступнК-гКК чКенськКгК та інших внесків;  – пКрядКк прийняття рішень Крганами управКіння кККперативнКгК Кб’Гднання;  – джереКа фКрмуванняК пКрядКк рКзпКрядження та викКристання майна кККперативнКгК Кб’Гднання;  – пКрядКк утвКрення та викКристання фКндів;  – пКрядКк рКзпКдіКу дКхКдів та пКгашення збитків кККперативнКгК Кб’Гднання;  – майнКву відпКвідаКьність кККперативнКгК Кб’Гднання та йКгК чКенів;  – пКрядКк КбКіку і звітнКсті в кККперативнКму Кб’Гднанні;  – пКрядКк КіквідаГії та реКрганізаГії кККперативнК-гК Кб’Гднання та вирішення пКв’язаних із Гим майнКвих питаньЯ  статут кККперативнКгК Кб’Гднання мКже містити інші пКККження з питань йКгК діяКьнКстіЯ  Наступним етапКм ствКрення кККперативних Кб’Гднань Г їх державна реГстраГіяЯ А ЗакКні Акраїни «АрК кККпераГію»К як й у інших спеГіаКьних кККперативних закКнахК зазначенКК щК державна реГстраГія кККператив-них Кб’Гднань здійснюГться у пКрядкуК передбаченКму закКнКмЯ Таким закКнКм нині ГК як і щКдК первинних кКК-перативівК ЗакКн Акраїни «АрК державну реГстраГію юри-дичних та фізичних Ксіб-підприГмГів»Я Із мКменту держа-внКї реГстраГії кККперативне Кб’Гднання вважаГться ствКреним і набуваГ статусу юридичнКї КсКбиЯ ВідпКвіднКК маГ самКстійний баКансК рКзрахункКвий та інші рахунки в устанКвах банківК печатку зі свКїм найменуванням тКщКЯ АрКте у разі вхКдження дК вже ствКрених Кб’Гднань неКбхіднК Кише рішення загаКьних збКрів кККперативу прК вступ дК Кб’ГднанняК КфКрмКене кККпКтанням прК прийняття у чКени Кб’ГднанняЯ 
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КККперативиК які увійшКи дК Кб’ГднанняК зберігають статус юридичнКї КсКби та пКвну гКспКдарську самКстій-ність і мКжуть дКбрКвіКьнК вийти з Кб’Гднання за рішен-ням загаКьних збКрів чКенів кККперативуЯ Аб’Гднання фКрмують Кргани управКінняК утвКрю-ють і пКпКвнюють майнКві фКнди та фінансуються в пК-рядкуК визначенКму устанКвчими дКкументамиЯ ФКрмування Крганів управКіння кККперативнКгК Кб’Гднання Г надзвичайнК важКивКю справКюК КскіКьки вКна пКв’язана з мКжКивістю існування Кб’Гднання як юридичнКї КсКбиЯ А ЗакКні Акраїни «АрК кККпераГію» немаГ нКрмК які б визначаКи структуру та кКмпетенГію Крганів управКіння кККперативних Кб’ГднаньЯ ЗрештКюК закКнКдавеГь пере-даГ вирішення ГьКгК питання на ККкаКьний рівеньЯ ТКбтКК у статуті кККперативнКгК Кб’Гднання зазначаГться пКря-дКк ствКрення та пКвнКваження Крганів управКіння та ревізійнК-кКнтрККьних Крганів кККперативнКгК Кб’Гднан-няЯ ВКднКчас вже на устанКвчих збКрах тКщК вимагаГться затвердження статуту та Кбрання Крганів управКіння кК-КперативнКгК Кб’ГднанняЯ  На нашу думкуК система Крганів управКіння кККпе-ративних Кб’Гднань мКжКива така жК як і дКя первинних кККперативів (як вищий Крган управКіння Кб’Гднання – збКри упКвнКважених представників кККперативнКгК Кб’Гднання; як викКнавчий Крган управКіння – правКіння кККперативнКгК Кб’Гднання)Я АбКв’язкКвКю умКвКю у кКК-перативнКму Кб’Гданні Г ствКрення ревізійнК-кКнтрККь-них Крганів – ревізійнКї кКмісії та спКстережнКї радиЯ ВКд-нКчас діяКьність ревізійнКї кКмісії кККперативнКгК Кб’Гднання пКвинна такКж пКширюватися і на первинні кККперативиЯ Аб’Гдання пКвиннК періКдичнК перевіряти фінансКвК-гКспКдарську діяКьність первинних кККпера-тивів та Кб’ГднаньК які увійшКи дК ньКгК – так званий зКв-
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нішній аудитК а такКж надавати кКнсуКьтативну дКпКмКгу з питань фінансКвК-гКспКдарськКї діяКьнКстіК зКкремаК у веденні бухгаКтерськКгК КбКіку тКщКЯ  Не менш важКивими питаннямиК пКв’язаними з Крга-нізаГіГю та діяКьністю кККперативних Кб’ГднаньК Г визна-чення пКрядку ствКрення та пКпКвнення майнКвих фКндів Кб’ГднанняК пКрядку йКгК фінансуванняЯ лі питання мають такКж регуКюватись ЗакКнКмК устанКвчі дКкументи пКвин-ні Кише їх детаКізувати та кКнкретизуватиЯ ЗначнКю мірКю пКрядКк фінансування Кб’Гднання та ствКрення відпКвід-них фКндів заКежить від КрганізаГійнК-правКвКї фКрмиК у якій діГ гКспКдарюючий суб’ГктЯ ВидаГться найбіКьш дКГі-Кьним пКККження прК теК щК кККперативне Кб’Гднання мК-же функГіКнувати як кККператив (Кднак не як первинний кККперативК а як кККператив другКгК чи третьКгК рівнів – такі терміни вирКбКені зарубіжним закКнКдавствКм і прак-тикКю)К з урахуванням спеГифіки у їх КрганізаГії та діяКь-нКсті абК ж як асКГіаГіяЯ ЗакКнКдавствКм ФранГії передба-ченК ствКрення різнКманітних Кб’Гднань сіКьськКгКспКдар-ських тКварКвирКбниківК Кднак дві третини їх ствКрюються у фКрмі кККперативів158Я ТКді як у КанадіК зазначаГ ДЯ ІшК вертикаКьна інтеграГія кККперативів відбуваГться у фКрмі федераГій кККперативів159Я ЗаснКвникиК чКени кККперативнКгК Кб’Гднання пК-винні внКсити вступніК чКенські та інші внескиЯ ле випКи-ваГ із пКККжень стЯстЯ 32К 33 ЗакКну Акраїни «АрК кККпера-Гію»К у яких йдеться прК пКККженняК щК мають бути відК-бражені у правКвстанКвКюючих дКкументах кККператив-нКгК Кб’ГднанняЯ 
–––––––– 158 АавККва ЭЯ АЯ АрганизаГиКннК-правКвые фКрмы аграрных хК-зяйств вК ФранГии / ЭЯ АЯ АавККва // АефКрмирКвание сеКьскКхКзяйст-венных предприятий (правКвые прКбКемы)Я – МЯК 1996Я – сЯ 113Я 159 Ioh DenielЯ The law of Canadian cooperativeo / Deniel IohЯ – TorontoК CanadaК 1981Я – АЯ 48Я 
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АізниГя між чКенськими внескамиК які внКсять у кК-Кперативне Кб’Гднання та пайКвими внескамиК які внК-сяться чКенами в первинних кККперативахК пККягаГ у тК-муК щК чКенські внески пКвинні внКситись щКрічнК у пев-ній сумі (як правиККК грКшима)К визначеній устанКвчими дКкументамиК тКді як пайКвий внесКк (КбКв’язкКвий) внК-ситься Кдин разК як правиККК під час вступу дК кККперати-ву грКшимаК земеКьнКю діКянкКюК майнКмК майнКвими правами тКщКЯ Такий пКрядКк внесення чКенських внесків зумКвКюГться тимК щК кККперативні Кб’Гднання здійсню-ють підприГмниГьку діяКьність в незначних КбсягахК а тКму пКтребують дКдаткКвКгК регуКярнКгК фінансуванняЯ ліКьКві внески вперше відКбраженК у закКнКдавстві Акраї-ни в загаКьнКму закКні прК кККпераГіюЯ ЗКкремаК такими внесками Г грКшКві непКвКрКтні внескиК які періКдичнК спКачуються чКенами кККперативнКгК Кб’Гднання дКя забезпечення пКтКчнКї діяКьнКсті кККперативнКгК Кб’Гд-нанняЯ З КгКяду на ГеК ще Кдна важКива відмінна Кзнака чКенських внесків – Ге їх непКвКрКтністьЯ Вступні внески пКряд із ГіКьКвими внесками Г КснКв-ним джереККм фінансування кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ АКдібність їх правКвКгК режиму пККягаГ у тКмуК щК всі Гі внески Г непКвКрКтнимиК під час вихКду з кККперативнКгК Кб’Гднання вКни не пКвертаються їхнім чКенамЯ АрКтеК на відміну від ГіКьКвих внесківК вступні внески Г КснКвКю фК-рмування непКдіКьнКгК фКнду кККперативнКгК Кб’ГднанняЯ НатКмість ГіКьКві внески викКристКвуються дКя забезпе-чення пКтКчнКї діяКьнКсті кККперативнКгК Кб’ГднанняК а тКму не мКжуть викКристКвуватися дКя фКрмування відпК-відних фКндів кККперативнКгК Кб’ГднанняК хіба щК такихК які мають тимчасКвий характерК кКтрий суперечитьК зреш-тКюК правКвКму режиму фКндуЯ Ще КдніГю нКвеККю ЗакКну Акраїни «АрК кККпера-Гію» Г теК щК вступні внески мКжуть внКситись не Кише у 
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грКшКвійК а й у майнКвій фКрміЯ НаприкКадК у ЗакКні Акраї-ни «АрК сіКьськКгКспКдарську кККпераГію» передбаченК внесення вступнКгК внеску Кише у грКшКвій фКрміЯ ЗакКн Акраїни «АрК спКживчу кККпераГію» Ге питання узагаКі не врегуКьКвуГК зазначаючи Кише у стЯ 8К щК взаГмКвіднК-сини між спКживчими тКвариствами та їх спіКками буду-ються на дКгКвірних засадахЯ  ЗакКнКдавеГь КминаГ увагКю фКрмування фКндів у кККперативних Кб’ГднанняхК вказуючи КишеК щК Гі питан-ня регуКюються правКвстанКвКюючими дКкументами Кб’ГднанняЯ ВрахКвуючиК які внески пКвинні внКситися під час ствКрення кККперативнКгК Кб’Гднання йКгК заснКвниками чи при вступі дК ньКгКК згіднК із стЯстЯ 32К 33 ЗакКну Акраї-ни «АрК кККпераГію»К вступніК чКенські внескиК у кККпера-тивнКму Кб’Гднанні КбКв’язкКвК фКрмують непКдіКьний фКндЯ ЧКенські внескиК зважаючи на їхній непКвКрКтний характерК теж КчевиднК пКвинні акумуКюватися в непКді-КьнКму фКндіЯ    
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АГРОХОЛДИНГІВ  Аграрні хККдингКві кКмпанії (агрКхККдинги) Г пКрі-внянК нКвими суб’Гктами аграрнКгК права АкраїниЯ  АгрКхККдинги виникКи під впКивКм низки екКнКмі-чних умКв і не Г викКючнК українським явищемЯ АдніГю з КснКвних екКнКмічних передумКв ствКрення хККдингКвих кКмпаній в Акраїні стаКи прКГеси акГіКнування та прива-тизаГії веКиких державних підприГмств і Кб’ГднаньЯ ЗакК-нКдавчКю КснКвКю функГіКнування хККдингКвих кКмпа-ній в Акраїні став Аказ Арезидента Акраїни від 11 травня 1994 рЯ «АрК хККдингКві кКмпаніїК щК ствКрюються в прК-Гесі кКрпКратизаГії та приватизаГії»Я 
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Наступним нКрмативнК-правКвим актКмК який міс-тить нКрми щКдК хККдингівК Г ГКспКдарський кКдекс Акраї-ниК стаття 126 якКгК даГ визначення хККдингКвКї кКмпаніїЯ ле – пубКічне акГіКнерне тКвариствКК яке вКККдіГК кКрис-туГтьсяК а такКж рКзпКряджаГться хККдингКвими кКрпК-ративними пакетами акГій (частКкК паїв) двКх абК біКьше кКрпКративних підприГмств (крім пакетів акГійК щК пере-бувають у державній вКаснКсті)Я ЗагаКьні засади функГіКнування хККдингКвих кКм-паній в АкраїніК зКкрема ДержавнКї керуючКї хККдингКвКї кКмпаніїК а такКж КсКбКивКсті їх утвКренняК діяКьнКсті та КіквідаГії регуКюються ЗакКнКм Акраїни від 15 березня 2006 рЯ «АрК хККдингКві кКмпанії в Акраїні»160 та іншими нКрмативнК-правКвими актамиЯ ЗгіднК із ЗакКнКмК хККдингКва кКмпанія – Ге акГіК-нерне тКвариствКК яке вКККдіГК кКристуГться та рКзпКря-джаГться хККдингКвими кКрпКративними пакетами акГій (частКкК паїв) двКх абК біКьше кКрпКративних підпри-ГмствЯ ВКднКчас хККдингКвий кКрпКративний пакет акГій (частКкК паїв) – пакет акГій (частКкК паїв) кКрпКративнКгК підприГмстваК хККдингКвКї кКмпаніїК який перевищуГ 50 відсКтків чи станКвить веКичинуК яка забезпечуГ правК вирішаКьнКгК впКиву на гКспКдарську діяКьність кКрпК-ративнКгК підприГмстваК хККдингКвКї кКмпаніїЯ З КгКяду на ГеК мКжна зрКбити виснКвКкК щК за КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю хККдингКва кКмпанія Г пубКічним акГі-Кнерним тКвариствКмК щК маГ у вКаснКсті пакет акГій (ча-стКкК паїв) інших кКрпКративних підприГмствК і Гей пакет забезпечуГ вирішаКьний вКив на такі підприГмстваЯ А юридичній Кітературі виКкремКюють такi КснКвнi Кзнаки хККдингКвКї кКмпанiї: – наявність гКККвнКїК стКсКвнК дКчiрнiхК кКмпанiїК яка здiйснюГ над ними кКнтрККь у межахК визначених за-кКнКдавствКм; 
–––––––– 160 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2006Я – № 15Я – стЯ 1065Я 
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– хККдингКва кКмпанiя КчККюГ групи кКмпанiй; – хККдингКва кКмпанiя здатна впКивати на рiшенняК якi ухваКюються дКчiрньКю кКмпанiГю; – мiж хККдингКвКю кКмпанiГю та дКчiрнiми пiдприГмствами встанКвКюються вiднКсини кКнтрККю; – у випадкахК прямК передбачених закКнКмК хККдин-гКва кКмпанiя несе вiдпКвiдаКьнiсть за збиткиК спричине-ні дКчiрньКму пiдприГмству161Я ХККдингКвi кКмпанiї мКжуть бути iнтегрКванi і вер-тикаКьнКК i гКризКнтаКьнК162Я ВертикаКьна iнтеграГiя в хККдингКвiй групi присутня тамК де дК хККдингКвКї кКм-панiї пКсКiдКвнК приГднуються пiдприГмства чи Ктриму-Гться кКнтрККь над кКмпанiямиК щК Кб’Гднанi Кдним ви-дКм бiзнесу (машинКбудуванняК харчКва прКмисККвість тКщК) (в екКнКмiчнiй Кiтературi Гей вид Кб’Гднання маГ ще назву «кКнгККмератний тип iнтеграГiї»)Я Аід час гКри-зКнтаКьнКї iнтеграГiї Кб’Гднуються пiдприГмства ГдинКгК технКККгiчнКгК ГикКу (вiд сирКвини i дК гКтКвКї прК-дукГiї) абК КднКгК прКфiКю163Я спеГіаКьних нКрмативних приписівК присвячених функГіКнуванню агрКхККдингівК закКнКдавствК Акраїни не міститьЯ Як зазначаГ ВЯ ЮЯ АркевичК агрКхККдинг не Г КсКбКивКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю юридичнКї КсКбиК суб’Гкта гКспКдарюванняК а Г різнКвидКм хККдингК-вКї кКмпаніїК пубКічнКгК акГіКнернКгК тКваристваК щК Кб’ГднуГ й кКнтрККюГ аграрних тКварКвирКбників164Я АрК-
–––––––– 161 АравКве станКвище хККдингКвих кКмпаній: мКнКграфія / ІЯ ВЯ Лу-качЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2008Я – сЯ 50Я  162 ГККубева АЯ ХККдинг: КбразКвание и управКение [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http:// wwwЯcfinЯru/ganagegent/holding_-anatogyЯohtglЯ 163 АравКве станКвище хККдингКвих кКмпаній: мКнКграфія / ІЯ ВЯ Лу-качЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2008Я – сЯ 64Я  164 Аркевич ВЯ ЮЯ АравКві прКбКеми функГіКнування агрКхККдингів в Акраїні / ВЯ ЮЯ Аркевич // АравК та іннКваГіїЯ – 2013Я – № 4Я – сЯ 115–125 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://nbuvЯgovЯua/j-pdf/-apir_2013_4_12ЯpdfЯ 
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те в практиГі викКристКвуються й інші КрганізаГійнК-правКві фКрми під час ствКрення агрКхККдингівК а такКж фКрмування підсКбних абК дКчірніх сіКьськКгКспКдарсь-ких підприГмств прКмисККвими підприГмствамиЯ Такими «підсКбними» хККдингами Г відКмі в нашій країні підсКбне сіКьське гКспКдарствК МаріупККьськКгК метаКургійнКгК кКмбінату імені ІККіча та агрКфірма «Шахтар» – дКчірнГ підприГмствК шахти імЯ АЯ ФЯ Засядька165Я  АгрКхККдинги сКід рКзгКядати як КсКбКиву фКрму ін-вестування в сіКьське гКспКдарствКК саме вКни (пКрівнянК з іншими КрганізаГійнК-правКвими фКрмами сіКьськКгКспК-дарських тКварКвирКбників) мають найбіКьше мКжКивКс-тей дКя заКучення інвестиГійК зКкрема й інКземних166Я АднакК пКряд із пКзитивними чинниками функГіК-нування агрКхККдингівК біКьшість фахівГів вказують на низку негативних мКментівЯ ККнГентраГія земКі агрКхКК-дингами шКяхКм витіснення з ринку Кренди земКі певнКї кіКькКсті аграрних підприГмств і фермерів ствКрюГ нКву сКГіаКьнК-екКнКмічну ситуаГію на сеКіЯ Аї КснКвними ха-рактеристиками Г: – надкКнГентраГія земеКьних ресурсів в Кдних рукахК як насКідКк – рКзвитКк мКнКпККізму на ринку Кренди земКі та мКнКпККізаГія ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; – витіснення з агрКбізнесу традиГійних фКрм веден-ня сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва – аграрних підп-риГмств і фермерських гКспКдарствК які КрганічнК вхКдять дК сіКьськКї місГевКсті та її інфраструктури; – зменшення пКтреби в трудКвих ресурсах унасКідКк застКсування нКвітніх технКККгій та пКтужнКї висКкКпрК-
–––––––– 165 КуКинич АЯ ФЯ АравКві прКбКеми КхКрКни і викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в Акраїні: мКнКграфія / АЯ ФЯ КуКиничЯ – КЯ: ЛКгКсК 2011Я – сЯ 378Я  166 Аркевич ВЯ ЮЯ АравКві прКбКеми функГіКнування агрКхККдингів в Акраїні / ВЯ ЮЯ Аркевич // АравК та іннКваГіїЯ – 2013Я – № 4Я – сЯ 115–125 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://nbuvЯgovЯua/j-pdf/-apir_2013_4_12Яpdf 
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дуктивнКї технікиК як насКідКк – зрКстання рівня безрК-біття серед сіКьськКгК насеКення; – реГстраГія гКККвнКї кКмпанії агрКхККдингів у ве-Киких містахК як насКідКк – дК місГевих бюджетів не над-хКдять пКдаткКві та інші пКатежіК щК мКгКи б бути викК-ристані дКя рКзвитку сКГіаКьнКї й кКмунаКьнКї інфра-структури сіКьських теритКрій; – переважне вирКбниГтвК мКнКкуКьтур (зернКвіК Гу-крКвий бурякК сКняшникК ріпакК сКя)К яке не супрКвКджу-Гться внесенням Крганічних дКбрив (тваринниГтвК рКз-виваГться значнК меншКю мірКю); – здійснення висКкКінтенсивнКгК виснажКивКгК зе-мКерКбства з пКрушенням вимКг сівКзмін та раГіКнаКьнКї структури пКсівівК як насКідКк – стрімкК пКгіршуГться стан сіКьськКгКспКдарських угідьЯ ДК недККіків агрКхККдингКвих кКмпаній наКежить і теК щК гКспКдарські підрКздіКи Гих структур рКзКсере-джені на теритКрії Акраїни й рКзташКвані на значних від-станях Кдин від КднКгК (інкККи в 200–300 км)167Я  За пКпередніми КГінками в Акраїні функГіКнуГ пК-над 100 веКиких агрКхККдингівК які кКнтрККюють біКьше 7 мКнЯ га земКіК абК бКизькК 28% ріККі й Г найбіКьшими вирКбниками зернКвих і технічних куКьтурЯ АрактичнК всі вКни пКанують рКзширювати земеКьні масивиЯ ДК 2015 рЯК за прКгнКзами експертівК в Акраїні сфКрмуГться бКизькК 200 хККдингівК а ваККве вирКбниГтвК зерна дКсягне рівня 60–70 мКнЯ тЯ168Я  ХККдинги здійснюють вирКбниГтвК переважнК на земеКьних діКянкахК які викКристКвують на праві КрендиЯ 
–––––––– 167 МесеКь-ВесеКяк ВЯ ЯЯ ФКрми гКспКдарювання в сіКьськКму гКспК-дарстві Акраїни: резуКьтатиК прКбКемиК вирішення / ВЯ ЯЯ МесеКь-ВесеКяк // АкКнКміка ААКЯ – 2012Я – № 1Я – сЯ 13–23Я 168 Крупнейшие хККдинги в растениевКдстве Акраины 2012Я ДКсКі-дження АКАБ [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://wwwЯagri-buoineooЯkievЯua/ 
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АККща КрендКванКї агрКхККдингами земеКь – від 50 дК 350 тисЯ га Крних земеКьЯ Критеріями під час фКрмування земеКьних масивів нКвКствКрених Кб’Гднань Г рКдючість ґрунтів і їх набКиженість дК веКиких прКмисККвих Гентрів та сирКвинних зКнЯ  ККючКвКю спеГіаКізаГіГю вітчизняних агрКхККдин-гів Г рКсКинниГтвКЯ АитКма вага вартКсті прКдукГії рКс-КинниГтва у виручГі від реаКізаГії станКвить біКьше 80%К щК зумКвКенК висКким рівнем її рентабеКьнКстіЯ Напри-кКадК рентабеКьність вирКбниГтва насіння сКняшнику в сіКьськКгКспКдарських хККдингах – 60–70%К ГукрКвих буряків – 30–40%К ріпаку – 25–30%К зернКвих куКьтур – 10–15%169Я   
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ  1Я Назвіть пКняття та Кзнаки підприГмниГтваЯ Які Кзнаки характерні агрКпідприГмниГтву? 2Я Які КрганізаГійнК-правКві фКрми підприГмниГтва Г типКвими дКя Акраїни (у зарубіжних країнах)? 3Я Назвіть юридичні Кзнаки фермерськКгК гКспКдарстваЯ 4Я ХтК мКже бути заснКвниками фермерськКгК    гКспКдарства? 5Я ХтК мКже бути чКенами фермерськКгК гКспКдарства? 6Я Який мінімаКьний вік мКжКивКсті набуття чКенс-тва у фермерськКму гКспКдарстві? 7Я Який пКрядКк ствКрення фермерськКгК гКспКдарства? 8Я ХтК Г суб’ГктКм права вКаснКсті на земКі в фер-мерськКму гКспКдарстві? 9Я Які кКнкретні земеКьні права мають чКени фер-мерськКгК гКспКдарства? 

–––––––– 169 МірзКГва ТЯ ВЯ АгрКхККдинги Акраїни в умКвах сьКгКдення / ТЯ ВЯ МірзКГва // ІннКваГійна екКнКмікаЯ – 2012Я – № 8Я – сЯ 91Я 
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10Я Яке значення земеКьних віднКсин у ствКренні та функГіКнуванні фермерських гКспКдарств? 11Я  Який правКвий режим скКаденКгК капітаКу фе-рмерськКгК гКспКдарства? 12Я  Назвіть принГипи кККпераГіїЯ 13Я Які юридичні Кзнаки характеризують сіКьськК-гКспКдарський кККператив?  14Я Назвіть типи та види сіКьськКгКспКдарських кККперативівЯ 15Я Яка рККь ККкаКьних нКрмативнК-правКвих актів у регуКюванні діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарських кККперативів? 16Я Вкажіть на КсКбКивКсті майнКвих правКвіднК-син у сіКьськКгКспКдарських кККперативахЯ 17Я ЩК таке пай? Як співвіднКсяться пКняття «пай» та «пайКвий внесКк»? 18Я Який правКвий режим дКдаткКвих пайКвих внесків? 19Я Який правКвий режим ГіКьКвих внесків?  20Я Які КсКбКивКсті земеКьних правКвіднКсин у сіКьськКгКспКдарських кККперативах? 21Я А чКму пККягаГ зміст асКГійКванКгК чКенства у сіКьськКгКспКдарських кККперативах? 22Я Ахарактеризуйте правКвий режим фКндів сіКь-ськКгКспКдарськКгК кККперативуЯ 23Я Які види державних сіКьськКгКспКдарських підп-риГмств передбачені чинним закКнКдавствКм Акраїни? Назвіть нКрмативнК-правКві актиК які регуКюють правКвий статус державних сіКьськКгКспКдарських підприГмствЯ 24Я На яких правКвих титуКах наКежать державним сіКьськКгКспКдарським підприГмствам земКі та майнК? 25Я Який правКвий режим майна державних сіКьсь-кКгКспКдарських підприГмств? 26Я Який правКвий статус кККперативних Кб’Гднань? АКрівняйте йКгК із правКвим статусКм кККперативних Кб’Гднань у зарубіжних країнахЯ  
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27Я ЩК Г спіКьнКгК та відміннКгК між кККективними сіКьськКгКспКдарськими підприГмствами та сіКьськКгКс-пКдарськими кККперативами? 
 
 

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 
 1Я Чи мКжна вважати сіКьськКгКспКдарські акГіКнер-ні тКвариства ефективнКю та адекватнКю КрганізаГійнК-правКвКю фКрмКю гКспКдарювання? Які переваги та недК-Кіки сіКьськКгКспКдарських акГіКнерних тКвариств? В яких випадках закКнКдавеГь рекКмендуГ/рекКмендував Кбрати КрганізаГійнК-правКву фКрму акГіКнернКгК тКвариства? 2Я Чи мКжна вважати сКушнКю прКпКзиГію не нада-вати статусу юридичнКї КсКби фермерськКму гКспКдарствуК як Ге передбаченК закКнКдавствКм АКсійськКї ФедераГії? 3Я Який правКвий режим скКаденКгК капітаКу фер-мерськКгК гКспКдарства? 4Я Чи мКжна рКзгКядати КднКчаснК фермерське гКс-пКдарствК як суб’Гкт та Кб’Гкт права? 5Я Як співвіднКсяться пКняття «майнК фермерськК-гК гКспКдарства» та «скКадений капітаК» фермерськКгК гКспКдарства»? 6Я Як співвіднКсяться пКняття «кККпераГія» та «кК-Кперативна система»? 7Я Чи мКже вважатися кККпераГія різнКвидКм підп-риГмниГькКї сКГіаКьнК КріГнтКванКї діяКьнКсті? 8Я Абґрунтуйте підстави переКфКрмКення «звичай-нКгК» чКенства у сіКьськКгКспКдарських кККперативах на асКГійКванеЯ 9Я Чи мКжна вважати сіКьськКгКспКдарські кККпера-тиви різнКвидКм гКспКдарських тКвариств?  10Я А чКму пККягають КсКбКивКсті чКенства у сіКь-ськКгКспКдарських кККперативахЯ 
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11Я А чКму пККягаГ КсКбКивість КрганізаГійнК-правКвКї фКрми кККективнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК підприГмстваЯ 12Я АрКанаКізуйте пКККження ЗакКну Акраїни «АрК кККективне сіКьськКгКспКдарське підприГмствК» щКдК тКгКК щК підприГмствК Г суб’ГктКм права вКаснКстіЯ Як Ге співвіднКситься з іншими йКгК пКККженнями прК теК щК «майнК у підприГмстві наКежить на праві спіКьнКї часткК-вКї вКаснКсті йКгК чКенам»Я 13Я Які перспективи рКзвитку закКнКдавства прК державні сіКьськКгКспКдарські підприГмства? 14Я ГКризКнтаКьні та вертикаКьні Кб’Гднання суб’Гктів аграрнКгК підприГмниГтваЯ Яка між ними відмінність?   
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ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 
ЗДІЙСНЕННЗ ПІДСОБНОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Правове регулювання ведення особистих селянських 

господарств 
Історичні та законодавчі основи ведення особистих 

селянських господарств 
Поняття та юридичні ознаки особистих селянських 

господарств 
Правовий режим земельних ділянок, які використо-

вуються для ведення особистих селянських господарств 
Правовий режим майна, яке використовується для 

ведення особистих селянських господарств 
Правовий та соціальний статус членів особистих 

селянських господарств 
Сільський зелений туризм у контексті ведення осо-

бистих селянських господарств 
Правове регулювання ведення садівництва та город-

ництва в Україні 
Колективне й індивідуальне садівництво та городництво 
Правовий режим земельних ділянок для ведення 

садівництва 
Правове становище садівницьких товариств 
Ведення городництва: проблеми правового регулювання 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
ВЕДЕННЗ ОСОБИСТИХ 

СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

ІСТОРИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ 
ВЕДЕННЗ ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  За підсумками державнКгК статистичнКгК спКстере-ження щКдК Ккремих пКказників рКзвитку сіКьськихК се-Кищних і міських рад у сіКьських насеКених пунктахК щК знахКдяться в їхньКму підпКрядкуванніК станКм на 1 січня 
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2014 рЯ зареГстрКванК 4К2 мКнЯ дКмКгКспКдарствК чКенам якихК відпКвіднК дК чиннКгК закКнКдавстваК надані земе-Кьні діКянки з ГіКьКвим призначенням «дКя ведення КсК-бистКгК сеКянськКгК гКспКдарства»Я АсКбисте сеКянське гКспКдарствК – нКвий та КсКбКи-вий суб’Гкт земеКьних та аграрних віднКсин в АкраїніЯ Зе-меКьний кКдекс Акраїни 2001 рЯ вперше передбачив такий суб’Гкт земеКьних віднКсинК як КсКбисте сеКянське гКспК-дарствК (стЯ 33)Я АсКбисте сеКянське гКспКдарствК маГ са-мКстійний характер і йКгК ведення регКаментуГться Ккре-мим спеГіаКьним ЗакКнКм Акраїни «АрК КсКбисте сеКянсь-ке гКспКдарствК» від 15 травня 2003 рЯ170Я АтжеК істКрію виникнення ГьКгК суб’Гкта гКспКдарювання на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення неКбхіднК пКв’язува-ти саме із прийняттям ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни 2001 рЯ та ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» 2003 рЯ ВидаГться сумнівним КтКтКжнювати КсКбисте се-Кянське гКспКдарствК (АсГ) та КсКбисте підсКбне гКспК-дарствК (ААГ)К й рКзпКчинати відКік істКрії станКвКення АсГ від ААГЯ На жаКьК Державний кКмітет Акраїни зайняв хибну пКзиГію щКдК КтКтКжнення термінів «КсКбисте під-сКбне гКспКдарствК» та «КсКбисте сеКянське гКспКдарст-вК» (Кист № 14-22-4/2080 від 05Я04Я2002)Я Так скКаККся істКричнКК щК ведення підсКбнКгК дКда-ткКвКгК гКспКдарства даваКК змКгу сеКянамК іншим категК-ріям грКмадян забезпечувати себе та чКенів свКГї сім’ї дК-даткКвК прКдукГіГю сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва дКя вКаснКгК спКживанняЯ Такі підсКбні гКспКдарства веКи-ся спКчатку на присадибних земеКьних діКянкахК і їх веден-ня не регКаментуваККсь чинним закКнКдавствКмЯ А юриди-чній Кітературі такі КсКбисті підсКбні гКспКдарства рКзгКя-даКися як фКрма дрібнКтКварнКгК вирКбниГтва сіКьськКгК-
–––––––– 170 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2003Я – № 29Я – стЯ 232Я 
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спКдарськКї прКдукГії грКмадянами в КснКвнКму дКя КсК-бистКгК (сімейнКгК) спКживання на присадибних і інших наданих дКя Гих ГіКей земеКьних діКянках у віКьний від КснКвнКї рКбКти час171Я спКчатку КсКбисте сеКянське гКспК-дарствК існуваКК в двКх КснКвних фКрмах: ААГ кККгКспни-ків (чКенів кККгКспнКгК двКру) і ААГ рКбітників і сКужбКв-ГівЯ АравКвий статус ААГ кККгКспниківК принаймні чКенсь-кий скКад кККгКспнКгК двКруК режим майна і пКрядКк йКгК спадкуванняК визначався стЯ 120–127 та стЯ 563 ливіКьнКгК кКдексу ААсА 1963 рЯ АрКте вказані нКрми втратиКи сиКу на підставі ЗакКну від 16 грудня 1993 рЯ Акремі питання рКзвитку КсКбистих підсКбних гКс-пКдарств рКзгКядаКись у нКрмативнК-правКвих актах партійних Крганів та урядуЯ НаприкКадК АКстанКвКю лК ККмпартії Акраїни та Аади Міністрів ААсА «АрК дКдаткКві захКди пК рКзвитку КсКбистих підсКбних гКспКдарств грК-мадянК кККективнКгК садівниГтва і гКрКдниГтва» від 10 КистКпада 1987 рЯ зазначаККсяК щК пКряд із деякими пКзитивними резуКьтатами мКжКивКсті КсКбистих підсК-бних гКспКдарств грКмадянК кККективнКгК садівниГтва і гКрКдниГтва у збіКьшенні вирКбниГтва сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії викКристКвуються не пКвністюЯ А низГі регіКнів країни місГеві партійніК радянські та гКспКдарські Кргани недККГінюють Гі важКиві джереКа пКпКвнення прКдКвККьчих ресурсівЯ А зв’язку із Гим прКпКнуваККся відмКвитись від існуючКї практики встанКвКення гранич-них нКрм утримання худКби в КсКбистих підсКбних гКспК-дарствах насеКенняК а такКж рКзмірів присадибних діКя-нКк рКбітників і сКужбКвГів радгКспів та інших грКмадянК щК прКживають на сеКі; здійснити інші захКди щКдК їхньКї підтримкиЯ 
–––––––– 171 АстюкКва ВЯ ВЯ АравКвые фКрмы сеКьскКхКзяйственнКй деятеКь-нКсти граждан / ВЯ ВЯ АстюкКва // Аграрная рефКрма в АКссийскКй ФедераГии: правКвые прКбКемы и решенияЯ – МЯК 1998Я – сЯ 36Я 
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Лише ЗемеКьний кКдекс Акраїни в редакГії від 13 березня 1992 рЯ передбачив мКжКивість надання грК-мадянам спеГіаКьнК дКя ведення КсКбистКгК підсКбнКгК гКспКдарства земеКьних діКянКк безпКатнК у вКасністьК в межах насеКених пунктівК у рКзмірахК вказаних у земеКь-нК-КбКікКвих дКкументахК абК надання безпКатнК у вКас-ність у рКзмірі не біКьше 0К6 гаЯ За бажанням грКмадян їм дКдаткКвК мКгКи надаватися земеКьні діКянки у кКристу-ванняЯ ЗагаКьна пККща Гих діКянКк не пКвинна буКа пере-вищувати 1 гаЯ ЗбіКьшення рКзмірів земеКьних діКянКк дК 2 гаЯ мКгКК прКвадитись за пКгКдженням з КбКаснКю Аа-дКю нарКдних депутатівЯ АднакК як сКушнК зауважуГ ВЯ ВЯ АстюкКваК збіКь-шення рКзмірів та надання спеГіаКьнК земеКьних діКянКк дКя ведення ААГ та збіКьшення Кбсягів вирКбниГтва не впКиваГ на характеристику Гих гКспКдарств як підсКбнихК спКживчих172Я ДКя біКьшКсті грКмадян праГездатнКгК віку ААГ буКК фКрмКю вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дКя КсКбистКгК (сімейнКгК) спКживання у віКь-ний від КснКвнКї рКбКти часЯ ВКнК вважаККсь сферКю втК-риннКїК дКдаткКвКї зайнятКстіЯ Інша справа з КсКбистими сеКянськими гКспКдарствамиК які на підставі ЗакКну Акраї-ни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» набувають рис самКстійнКстіК автКнКмнКсті тКщКЯ систему нКрмативнК-правКвих актівК якими регуКю-Гться діяКьність щКдК ведення КсКбистих сеКянських гКс-пКдарствК фКрмуГ ККнституГія АкраїниК ЗемеКьний кКдекс АкраїниК ливіКьний кКдекс АкраїниК інші нКрмативнК-правКві актиК кКтрими врегуКьКванК віднКсини вКаснКсті у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК а такКж за-
–––––––– 172 АстюкКва ВЯ ВЯ АравКвые фКрмы сеКьскКхКзяйственнКй деятеКь-нКсти граждан / ВЯ ВЯ АстюкКва // Аграрная рефКрма в АКссийскКй ФедераГии: правКвые прКбКемы и решенияЯ – МЯК 1998Я – сЯ 39Я 
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кКнКдавчі актиК якими регКаментКванК найважКивіші пи-тання набуття та реаКізаГії грКмадянами суб’Гктивних прав та викКнання юридичних КбКв’язків у прКГесі вирК-бниГтваК перерКбки спКживання сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК реаКізаГії її надКишківК надання пКсКугК зКкре-ма у сфері сіКьськКгК зеКенКгК туризмуЯ АснКвне місГе у Гій системі відведенК спеГіаКьнКму ЗакКну Акраїни «АрК ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства»Я   
ПОНЗТТЗ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ 

ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» від 15 травня 2003 рЯК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК – Ге гКспКдарська діяКьністьК яка прКва-диться без ствКрення юридичнКї КсКби фізичнКю КсКбКю індивідуаКьнК абК КсКбамиК які перебувають у сімейних чи рКдинних віднКсинах і спіКьнК прКживаютьК з метКю задК-вККення КсКбистих пКтреб  шКяхКм вирКбниГтваК перерК-бки і спКживання сіКьськКгКспКдарськКї  прКдукГіїК реаКі-заГії її надКишків та надання пКсКуг з викКристанням майна КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК зКкрема й у сфері сіКьськКгК зеКенКгК туризмуЯ  З КгКяду на ГеК мКжна виКкремити такі юридичні Кзнаки АсГ: 1Я ле не видК а КрганізаГійнК-правКва фКрма гКспК-дарськКї діяКьнКстіЯ А ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКс-пКдарства – Ге гКспКдарська діяКьністьЯ ГКспКдарська дія-Кьність визначаГться ГКспКдарським кКдексКм Акраїни від 16 січня 2003 рЯ як діяКьність суб’Гктів гКспКдарювання у сфері суспіКьнКгК вирКбниГтваК спрямКвану на вигКтКв-Кення та реаКізаГію прКдукГіїК викКнання рКбіт чи надання пКсКуг вартіснКгК характеруК щК мають ГінКву визначе-ністьЯ суб’Гктами гКспКдарювання визнаються учасники 
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гКспКдарських віднКсинК які здійснюють гКспКдарську дія-КьністьК реаКізуючи гКспКдарську кКмпетенГію (сукупність прав та КбКв’язків)К мають відКкремКене майнК і несуть відпКвідаКьність за свКїми зКбКв’язаннями в межах ГьКгК майнаК крім випадківК передбачених закКнКдавствКмЯ  ДіяКьністьК пКв’язана з веденням КсКбистКгК сеКян-ськКгК гКспКдарстваК не наКежить дК підприГмниГькКї діяКьнКстіЯ АсКбисті сеКянські гКспКдарства ствКрюються на за-садах чКенства (крім випадківК кККи АсГ ведеться індиві-дуаКьнК)Я ЙКгК чКенами мКжуть бути Кише фізичні КсКби – грКмадяни АкраїниЯ ВКднКчас неКбхіднК мати на увазіК щКК згіднК із стЯ 3 ЗакКнуК йКгК дія пКширюГться на фізичних КсібК яким у встанКвКенКму закКнКм пКрядку переданК у вКасність абК Кренду земеКьні діКянки дКя ведення КсК-бистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваЯ  ЧКени КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства прКва-дять діяКьність на свій рКзсуд і ризик у межах встанКвКе-нКгК правКвКгК гКспКдарськКгК пКрядкуК дКтримуючись вимКг ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК»К закКнів АкраїниК інших нКрмативнК-правКвих актівЯ  2Я сімейнК-рКдинний скКад ГьКгК Кб’ГднанняЯ ВКднК-час кваКіфікаГійнКю КзнакКю Г теК щК зазначені КсКби пК-винні спіКьнК прКживатиЯ НаприкКадК у фермерських гКспК-дарствахК які такКж ствКрюються чКенами сім’ї абК рКдича-миК не ставиться умКва їхньКгК спіКьнКгК прКживанняЯ ЗгіднК із стЯ 3 сімейнКгК кКдексу АкраїниК сім’ю скКадають КсКбиК які спіКьнК прКживаютьК пКв’язані спі-Кьним пКбутКмК мають взаГмні права та КбКв’язкиЯ Дитина наКежить дК сім’ї свКїх батьків і тКдіК кККи спіКьнК з ними не прКживаГЯ Арава чКена сім’ї маГ КдинКка КсКбаЯ сім’я ствКрюГться на підставі шКюбуК крКвнКгК спКрідненняК усинКвКенняК а такКж на інших підставахК не забКрКнених закКнКм і такихК щК не суперечать мКраКьним засадам суспіКьстваЯ АнаКіз сімейнКгК кКдексу Акраїни даГ підста-ви стверджуватиК щК рКдичами вважаються двКюрідні 



255 

брати та сестриК тіткаК дядькКК пКемінниГяК пКемінникК інші рКдичі за пКхКдженнямЯ  3Я АсГ не Г юридичнКю КсКбКюЯ АрКте чКени АсГ уК-сКбКюють певне Кб’ГднанняК яке жКднКю мірКю Крганіза-ГійнК не КфКрмКенеЯ Через Ге виникають прКбКеми при-наКежнКсті дК чКенів АсГЯ сам факт перебування у сімей-нК-рКдинних віднКсинах і спіКьне прКживання не мКжуть бути беззастережнКю підставКю набуття чКенства в АсГЯ 4Я ЗмістКм діяКьнКсті АсГ Г вирКбниГтвКК перерКбка та спКживання сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК реаКіза-Гія її надКишків та надання пКсКуг із викКристанням май-на КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК зКкрема й у сфе-рі сіКьськКгК зеКенКгК туризмуЯ З КгКяду на ГеК спКживання сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та реаКізаГія надКишків підкресКюють пКхідну прирКду АсГЯ ТКді як надання пКсКуг із викКристанням майна АсГ свідчить на кКристь їхньКгК самКстійнКгК хара-ктеруЯ АтжеК закКнКдавеГь КднКзначнК не визначився з юридичнКю прирКдКю АсГК і тКму вКни мКжуть бути двКх різнКвидівК заКежнК від сКГіаКьнКгК та правКвКгК статусу чКенів АсГЯ ЩКдК надання пКсКуг у сфері сіКьськКгК зеКенКгК туризмуК тК чКени АсГК згіднК із ЗакКнКм «АрК туризм»К щК діГ в редакГії ЗакКну від 18 КистКпада 2003 рЯ173К наКежать дК тих суб’Гктів туристичнКї діяКьнКсті – фізичних КсібК які не Г суб’Гктами підприГмниГькКї діяКьнКсті та нада-ють пКсКуги з тимчасКвКгК рКзміщення (прКживання)К харчування тКщК (стЯ 5)Я 5Я МетКю ведення АсГ Г задКвККення КсКбистих пКт-ребЯ Аднак йдеться не прК всі КсКбисті пКтребиК а прК спК-живчі пКтреби чКенів АсГЯ 6Я АсГ підКягають КбКікуЯ  АбКік КсКбистих сеКянських гКспКдарств здійсню-ють сіКьськіК сеКищніК міські ради за місГем рКзташування 
–––––––– 173 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2004Я – № 13Я – стЯ 180Я 
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земеКьнКї діКянки в пКрядкуК визначенКму ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування державнКї пККітики у сфері статистикиЯ АКрядКк КбКіку КсКбистих сеКянських гКспКдарств сіКьськимиК сеКищни-ми та міськими радами затверджений наказКм ДержавнК-гК кКмітету статистики Акраїни від 26 жКвтня 2009 рЯ174  
 
 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЗНОК, 
ЗКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЗ ДЛЗ ВЕДЕННЗ 
ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 ЗемеКьні віднКсини в АсГ вперше буКК врегуКьКванК ЗемеКьним кКдексКм Акраїни 2001 рЯ ЗгіднК із стЯ 121 кК-дексуК дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства грКмадянам Акраїни безКпКатнК у вКасність із земеКь державнКї абК кКмунаКьнКї вКаснКсті мКжуть надаватись земеКьні діКянки рКзмірКм не біКьше 2К0 гаЯ А ГьКму випа-дку – Ге нКрма безКпКатнКї передачі земеКьних діКянКк грКмадянамЯ АКдібну нКрму містить стЯ 5 ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» – дКя ведення КсКбистКгК сеКян-ськКгК гКспКдарства викКристКвують земеКьні діКянки рКзмірКм не біКьше 2К0 гаЯК передані фізичним КсКбам у вКасність абК Кренду в пКрядкуК встанКвКенКму закКнКмЯ  
ПроблемаЯ 1Я ФКрмуКювання в тексті стЯ 5 ЗакКну «викКристКвують земеКьні діКянки рКзмірКм не біКьше 2К0 гектараК передані фізичним КсКбам у вКасність абК Кренду в пКрядкуК встанКвКенКму закКнКм» мКжКивК свід-чить прК теК щК закКнКдавеГь мав намір Кбмежити макси-

–––––––– 174 АКрядКк КбКіку КсКбистих сеКянських гКспКдарств сіКьськимиК сеКищними та міськими радами: наказ ДержавнКгК кКмітету статисти-ки Акраїни від 26 жКвтня 2009 рЯ [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКсту-пу: URL :http://zakon1ЯradaЯgovЯua/lawo/ohow/z0044-10/print1406882-875416559Я 
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маКьний рКзмір земеКьнКї діКянки дКя ведення АсГ і Гим закріпити певний підсКбний характер АсГК відмежувати АсГ від фермерських гКспКдарствЯ ЗКкремаК як свКгК часу Ге буКК передбаченК стЯ 56 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни в редакГії від 13 березня 1992 рЯ дКя КсКбистих підсКбних гКспКдарствЯ Відтак за ККгікКю чЯ 2 стЯ 5 ЗакКну Акраїни встанКв-КюГ виняткиК кККи рКзмір земеКьнКї діКянки КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства мКже бути збіКьшений – у разі Ктримання в натурі (на місГевКсті) земеКьнКї частки (паю) та її спадкування чКенами КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства відпКвіднК дК закКнуЯ  НасправдіК на практиГі нКрма стЯ 5 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» трактуГться у значенні стЯ 121 ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК яка вказуГ на нКрми безКпКатнКї передачі земеКьних діКянКк дКя ведення АсГЯ ТКбтКК рКзміри земеКьних діКянКк дКя АсГ не КбмежуютьсяК аКе пКнад нКрму – за пКатуЯ  2Я Державна сКужба статистики Акраїни характери-зуГ АсГ за такими Кзнаками175:  АсКбисті сеКянські гКспКдарства в АкраїністанКм на 1 січня 2014 рКку  АККща земеКьних діКянКкК тисЯ гаК зКкремаз ГіКьКвим призначенням: 6445К8 – дКя будівниГтваК КбсКугКвування житККвКгК будинкуК гКспКдарських будівеКь 820К7 – дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгКгКспКдарства 2692К0 – дКя ведення тКварнКгКсіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва 2858К0 НеправКмірність такКї характеристики зумКвКена 
–––––––– 175 АсКбисті сеКянські гКспКдарства в Акраїні станКм на 1 січня 2014 рКкуЯ Акспрес-випуск 19Я03Я2014 102/0/06Я3вн-14 
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тимК щК ведення АсГ здійснюГться на земеКьних діКянках із ГіКьКвим викКристання – дКя ведення КсКбистКгК се-КянськКгК гКспКдарстваЯ ле не кККгКспний двір і не КсКби-сте підсКбне гКспКдарствКК а такКж не фермерське гКспК-дарствКЯ НепрямК Ге підтверджуГться стЯ 3 ЗакКнуК де вка-занКК щК – «дія ГьКгК ЗакКну пКширюГться на фізичних КсібК яким у встанКвКенКму закКнКм пКрядку переданК у вКасність абК Кренду земеКьні діКянки дКя ведення КсК-бистКгК сеКянськКгК гКспКдарства»Я ТКму застКсування земеКьних діКянКк із ГіКьКвим викКристанням дКя будів-ниГтваК КбсКугКвування житККвКгК будинкуК гКспКдарсь-ких будівеКь та дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтва дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства неКбхіднК кваКіфікувати як невикКнання вимКг щКдК викКристання земеКь за ГіКьКвим призначен-нямК тКбтКК згіднК із ЗакКнКм Акраїни від 19 червня 2003 рЯ «АрК державний кКнтрККь за викКристанням та КхКрК-нКю земеКь»К Ге – невикКристання земеКьнКї діКянкиК крім реаКізаГії наукКвК КбґрунтКваних прКектних рішеньК абК фактичне викКристання земеКьнКї діКянкиК яке не відпКвідаГ її ГіКьКвКму призначеннюК встанКвКенКму при передачі земеКьнКї діКянки у вКасність чи наданні в кКри-стуванняК в тКму чисКі в КрендуК а такКж недКдержання режиму викКристання земеКьнКї діКянки абК її частини в разі встанКвКення Кбмежень (Кбтяжень)176Я АрКте на мКмент передачі навчаКьнКгК пКсібника дК друку ЗакКнКм Акраїни від 12 КютКгК 2015 рЯ «АрК внесен-ня змін дК деяких закКнКдавчих актів Акраїни щКдК спрК-щення умКв ведення бізнесу (дерегуКяГія)»177 стЯ 33 Земе-КьнКгК кКдексу АкраїниК яка присвячена регуКюванню пра-вКвКгК режиму земеКь дКя ведення АсГК викКаденК у нКвій 
–––––––– 176 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2003Я – № 29Я – стЯ 1432Я 177 АрядКвий кур’Гр від 15Я04Я2015Я – № 68Я 
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редакГіїК і передбаченКК щК земеКьні діКянкиК призначені дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК мКжуть передаватися грКмадянами у кКристування юридичним КсКбам Акраїни і викКристКвуватися ними дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК фермер-ськКгК гКспКдарства без зміни ГіКьКвКгК призначення Гих земеКьних діКянКкЯ ВідпКвіднК зазнаКи змін і нКрми стЯ 5 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» ЗгіднК із Гими змінамиК земеКьні діКянки КсКбистКгК се-КянськКгК гКспКдарства дКзвККенК викКристКвувати дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК фермерськКгК гКс-пКдарстваК а такКж передавати земеКьні діКянки КсКбистК-гК сеКянськКгК гКспКдарства фізичним абК юридичним КсКбам в КрендуК відпКвіднК дК закКнуЯ АрКте питання буді-вниГтва на таких земеКьних діКянкахК зКкремаК житККвих будинків заКишиККсь пКза увагКю закКнКдавГяЯ ГрКмадяни АкраїниК які реаКізуваКи свКГ правК на бе-зКпКатну приватизаГію земеКьнКї діКянки дКя ведення КсКбистКгК підсКбнКгК гКспКдарства� в рКзмірі менше 2К0 гаЯК мають правК на збіКьшення земеКьнКї діКянки в межах нКрмК устанКвКених статтею 121 ЗемеКьнКгК кКдек-су Акраїни дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарс-тва (стЯ 5 ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК»)Я  А статті 5 ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдар-ствК» кКнкретизКванК правКвий режим земеКьних діКя-
–––––––– 

� ЗгіднК із стЯ 56 ЗК Акраїни в редЯ від 13Я03Я1992 рЯ дКя ведення КсК-бистКгК підсКбнКгК гКспКдарства грКмадянам за рішенням сіКьськКїК сеКищнКїК міськКї Аади нарКдних депутатів передаються безпКатнК у вКасність земеКьні діКянкиК в межах насеКених пунктівК у рКзмірахК вказаних у земеКьнК-КбКікКвих дКкументахК абК надаються безпКатнК у вКасність у рКзмірі не біКьше 0К6 гаЯ За бажанням грКмадян їм дКдаткК-вК мКжуть надаватися земеКьні діКянки у кКристуванняЯ ЗагаКьна пККща Гих діКянКк не пКвинна перевищувати 1 гаЯ ЗбіКьшення рКзмірів земеКьних діКянКк дК 2 гаЯ мКже прКвадитись за пКгКдженням з КбКас-нКю АадКю нарКдних дерутатівЯ 
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нКкК переданих/наданих грКмадянам дКя ведення АсГЯ ЗемеКьні діКянки КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства мКжуть бути вКасністю КдніГї КсКбиК спіКьнКю суміснКю вКасністю пКдружжя та спіКьнКю часткКвКю вКасністю чКенів КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства відпКвіднК дК закКнуЯ  ВКднКчас спіКьна сумісна вКасність на земеКьну ді-Кянку виникаГ у грКмадян – чКенів АсГК які Г пКдружжямК у разі придбання у шКюбі ними земеКьнКї діКянки дКя ведення АсГ на підставі дКгКвКрів купівКі-прКдажуК міни тКщКК а такКж у випадку видіКення в натурі пКдружжю їхніх земеКьних частКк (паїв) Гдиним масивКмЯ спіКьна часткКва вКасність на земеКьну діКянку ви-никаГ у разі дКбрКвіКьнКгК Кб’Гднання вКасниками наКе-жних їм земеКьних діКянКк; у разі придбання земеКьних діКянКк на підставі ГивіКьних правКчинів; під час прийн-яття спадщини двКма і біКьше КсКбами; при видіКенні чКенам АсГ земеКьних частКкК (паїв) у натурі Гдиним ма-сивКм; за рішенням судуЯ А разі вихКду з КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства кКжен йКгК чКен маГ правК на видіКення наКежнКї йКму земеКьнКї діКянки в натурі (на місГевКсті)Я    
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА, ЗКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЗ 
ДЛЗ ВЕДЕННЗ ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  АравКвий режим майна АсГ визначенК стЯ 6 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК»Я ВКднКчас сама назва ГіГї статті Г абсККютнК правКмірнКю та вдаККю – «МайнКК яке викКристКвуГться дКя ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства»Я АтжеК йдеться прК майнК чКе-нів КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК яке вКни викК-ристКвують дКя ведення АсГЯ А переКіку ГьКгК майна 
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(який Г невичерпним) передбаченК жиКі будинкиК гКспК-дарські будівКі та спКрудиК сіКьськКгКспКдарську технікуК інвентар та КбКаднанняК транспКртні засКбиК сіКьськКгКс-пКдарські та свійські тварини і птиГюК бджКККсім’їК бага-тКрічні насадженняК вирКбКену сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК прКдукти її перерКбки та інше майнКК набуте у вКасність чКенами гКспКдарства в устанКвКенКму закКнК-давствКм пКрядкуЯ  ВКднКчасК на нашу думкуК КскіКьки йдеться прК май-нКК яке викКристКвуГться дКя ведення АсГК тК не все май-нК у вищезазначенКму переКіку мКже вважатися такимЯ НаприкКадК житККвий будинКк – Ге будівКя капітаКьнКгК типуК спКруджена з дКтриманням вимКгК встанКвКених закКнКмК іншими нКрмативнК-правКвими актамиК і приз-начена дКя пКстійнКгК у ній прКживанняЯ АтжеК функГіК-наКьне призначення житККвКгК будинку не в усіх випад-ках пКв’язане із веденням КсКбистКгК сеКянськКгК гКспК-дарстваК за виняткКм хіба щК надання пКсКуг у сфері сіКь-ськКгК зеКенКгК туризмуК щК не Г ще нині устаКенКю практикКюЯ Відтак житККвий будинКк із гКспКдарськими спКрудами мКже бути вКасністю КсібК які ведуть АсГК аКе не викКристКвуватися дКя ведення АсГЯ  ЗагаККм у вКаснКсті чКенів АсГ мКже бути будь-яке майнКК не забКрКнене закКнКмЯ АрКтеК на нашу думкуК фу-нкГіКнаКьне призначення ГьКгК майна пКвиннК збігатися із веденням АсГК адже чКени АсГ мКжуть мати й інше майнК на праві вКаснКстіК прКте Ге майнК мКже наКежати їм як грКмадянамК як пКдружжю тКщКК а не як КсКбамК які спіКьнК ведуть АсГЯ А зв’язку із Гим дКГіКьнК рКзмежКву-вати майнКК яке викКристКвуГться дКя ведення АсГ від іншКгК майнаК яке наКежить КсКбамК які ведуть АсГК аКе безвіднКснК дК їхньКгК чКенства в АсГЯ МайнКК яке викКристКвуГться дКя ведення КсКбистК-гК сеКянськКгК гКспКдарстваК мКже бути вКасністю КдніГї 
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КсКбиК спіКьнКю часткКвКю абК спіКьнКю суміснКю вКасні-стю йКгК чКенів відпКвіднК дК закКнуЯ Звернення стягнен-ня на майнК чКена КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства дКпускаГться Кише на підставі рішення судуЯ    
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС 

ЧЛЕНІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  АравКвий статус КсКби – Ге система суб’Гктивних юри-дичних прав та юридичних КбКв’язків КсКби178Я Аід сКГіа-Кьним статусКм у ГьКму випадку ми рКзуміГмК рККь і місГе КсКби в суспіКьнКму вирКбниГтвіК у суспіКьстві загаККмЯ  Арава та КбКв’язки чКенів АсГ закріпКені у стЯ 7 ЗакКнуЯ  ЗКкремаК чКени КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарст-ва мають правК:  – самКстійнК гКспКдарювати на земКі;  – укКадати КсКбистК абК через упКвнКважену КсКбу будь-які угКдиК щК не суперечать закКнКдавствуЯ АпКвнК-важенКю КсКбКю мКже бути діГздатний чКен КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК який дКсяг 18 рКків;  – реаКізКвувати надКишки вирКбКенКї прКдукГії на ринкахК а такКж загКтівеКьнимК перерКбним підприГмствам та КрганізаГіямК іншим юридичним і фізичним КсКбам;  – самКстійнК здійснювати матеріаКьнК-технічне за-безпечення вКаснКгК вирКбниГтва;  – відкривати рахунки в устанКвах банків та Ктриму-вати кредити в устанКвКенКму закКнКдавствКм пКрядку;  – бути чКенами кредитнКї спіКки та кКристуватися її пКсКугами;  – Ктримувати в устанКвКенКму закКнКм пКрядку трудКву пенсіюК а такКж інші види сКГіаКьнКї державнКї дКпКмКги та субсидії;  
–––––––– 178 АабінКвич АЯ МЯ АснКви загаКьнКї теКрії права та держави / АЯ МЯ АабінКвичЯ – КЯК 1994Я – сЯ 65Я 



263 

– надавати пКсКуги з викКристанням майна КсКбис-тКгК сеКянськКгК гКспКдарства;  – викКристКвувати в устанКвКенКму пКрядку дКя вКасних пКтреб наявні на земеКьній діКянГі загаКьнКпК-ширені кКрисні кКпаКиниК тКрфК КісКві насадженняК вКдні Кб’ГктиК а такКж інші кКрисні вКастивКсті земКі відпКвіднК дК закКну;  – на відшкКдування збитків у випадкахК передбаче-них закКнКм;  – віКьнК рКзпКряджатися наКежним майнКмК вирКб-КенКю сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГю та прКдуктами її перерКбки;  – Ктримувати дКрадчі пКсКуги;  – брати участь у кКнкурсах сіКьськКгКспКдарських вирКбників дКя Ктримання бюджетнКї підтримки відпКві-днК дК загаКьнКдержавних і регіКнаКьних прКграм;  – Кб’Гднуватися на дКбрКвіКьних засадах у вирКбни-чі тКваристваК асКГіаГіїК спіКки з метКю кККрдинаГії свКГї діяКьнКстіК надання взаГмКдКпКмКги та захисту спіКьних інтересів тКщК відпКвіднК дК закКнКдавства Акраїни;  – прКвКдити в устанКвКенКму закКнКм пКрядку зКв-нішньКекКнКмічну діяКьністьЯ  ЧКени КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства зКбКв’язані:  – дКтримуватися вимКг земеКьнКгК закКнКдавства та закКнКдавства прК КхКрКну дКвкіККя;  – забезпечувати викКристання земеКьнКї діКянки за ГіКьКвим призначенням;  – підвищувати рКдючість ґрунтів та зберігати інші кКрисні вКастивКсті земКі;  – не пКрушувати права вКасників суміжних земеКь-них діКянКк та земКекКристувачів;  – дКтримуватися правиК дКбрКсусідства та Кбме-женьК пКв’язаних із встанКвКенням земеКьних сервітутів та КхКрКнних зКн;  – свКГчаснК спКачувати земеКьний пКдатКк абК Крендну пКату;  



264 

– дКтримуватися діючих нКрмативів щКдК якКсті прКдукГіїК санітарнихК екКККгічних та інших вимКг відпК-віднК дК закКнКдавства;  – надавати сіКьськимК сеКищнимК міським радам не-Кбхідні дані щКдК їх КбКікуЯ  ЗакКнКм мКжуть бути встанКвКені такКж інші права та КбКв’язки чКенів КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваЯ  АереважнК права та КбКв’язки чКенів АсГ мають зе-меКьнК-правКвий змістК щК ГіКкКм виправданК з КгКяду на визначаКьну земеКьну правКсуб’Гктність чКенів АсГЯ Гарантіями реаКізаГії чКенами АсГ наданих їм закК-нКм прав ГК зКкремаК захКди державнКї підтримки ведення АсГК КснКвні серед яких передбачені стЯ 10 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК»Я сКГіаКьний статус чКенів АсГ рКзкриваГться через фактК чи Г праГя дКя чКенів АсГ в АсГ дКя них КснКвнКю й чи наКежать КсКбиК які ведуть АсГК дК категКрії зайнятКгК насеКенняЯ ЗгіднК із стЯ 8 ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКян-ське гКспКдарствК»К чКени КсКбистих сеКянських гКспК-дарств Г КсКбамиК які забезпечують себе рКбКтКю самКс-тійнК і відпКвіднК дК ЗакКну Акраїни «АрК зайнятість на-сеКення» наКежать дК зайнятКгК насеКення за умКвиК щК рКбКта в ГьКму гКспКдарстві дКя них Г КснКвнКюЯ ЧКени КсКбистих сеКянських гКспКдарств беруть участь у загаКьнККбКв’язкКвКму державнКму сКГіаКьнКму страхуванні на дКбрКвіКьних засадах у пКрядкуК встанКв-КенКму закКнКмЯ Аенсійне забезпечення чКенів КсКбистих сеКянських гКспКдарств та спКата ними страхКвих внесків на загаКьнК-КбКв’язкКве державне пенсійне страхування здійснюються відпКвіднК дК закКнКдавства прК пенсійне забезпечення та загаКьнККбКв’язкКве державне пенсійне страхуванняЯ АрКте вартК мати на увазіК якщК КсКбаК яка веде КсК-бисте сеКянське гКспКдарствКК і дКя якКї Гя діяКьність Г КснКвнКюК не перебуваГ у трудКвих правКвіднКсинах з 
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іншими суб’Гктами гКспКдарювання тКщКК тК вКна маГ правК на відпКвідний сКГіаКьний захист та пенсійне за-безпечення за умКви спКати страхКвику відпКвідних стра-хКвих внесківЯ  
 
Припинення ведення особистих селянських господарств А статті 11 ЗакКну «АрК КсКбисте сеКянське гКспК-дарствК» визначенК юридичні підстави припинення ве-дення КсКбистих сеКянських гКспКдарствЯ ВЯ НКсік пКдіКяГ їх на три групи: а) дКбрКвіКьне припинення гКспКдарств; б) припинення з Кб’Гктивних і незаКежних від вККі чКенів гКспКдарств Кбставин; в) примусКве179Я  ДКбрКвіКьне припинення ведення АсГ відбуваГться в разі рішення чКенів КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарст-ва прК припинення йКгК діяКьнКстіЯ Арипинення з Кб’Гктивних і незаКежних від вККі чКенів гКспКдарств Кбставин відбуваГтьсяК якщК не заКи-шиККсь жКднКгК чКена гКспКдарства абК спадкКГмГяК який бажаГ прКдКвжити йКгК веденняЯ Арипинення прав на земеКьну діКянкуК згіднК із Зе-меКьним кКдексКм АкраїниК щК тягне припинення веден-ня АсГК мКже здійснюватися і у примусКвКмуК і дКбрКвіКь-нКму пКрядкуЯ  А стЯ 140 ЗК передбаченК припинення права вКаснК-сті на земеКьні діКянки відпКвіднК дК таких підстав: а) дКбрКвіКьнКї відмКви вКасника від права на земе-Кьну діКянку;  б) смерті вКасника земеКьнКї діКянки за відсутнКсті спадкКГмГя;  в) відчуження земеКьнКї діКянки за рішенням вКасника;  г) звернення стягнення на земеКьну діКянку на ви-мКгу кредитКра; 

–––––––– 179 НаукКвК-практичний кКментар дК ЗакКну Акраїни «АрК КсКбисте сеКянське гКспКдарствК» / за редЯ кЯюЯнЯК дКГЯ ВЯ ВЯ НКсікаЯ – сЯ 154Я 
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ґ) відчуження земеКьнКї діКянки з мКтивів суспіКь-нКї неКбхіднКсті та дКя суспіКьних пКтреб;  д) кКнфіскаГії за рішенням суду;  е) невідчуження земеКьнКї діКянки інКземними КсК-бами та КсКбами без грКмадянства у встанКвКений стрКк у випадкахК визначених Гим ККдексКмЯ  АравК кКристування земеКьнКю діКянкКюК згіднК із стЯ 142 ЗКК припиняГться на підставі: а) дКбрКвіКьнКї відмКви від права кКристування зе-меКьнКю діКянкКю;  б) виКучення земеКьнКї діКянки у випадкахК перед-бачених ЗК; в) припинення діяКьнКсті державних чи кКмунаКь-них підприГмствК устанКв та КрганізаГій;  г) викКристання земеКьнКї діКянки спКсКбамиК які суперечать екКККгічним вимКгам;  ґ) викКристання земеКьнКї діКянки не за ГіКьКвим призначенням;  д) систематичнКї неспКати земеКьнКгК пКдатку абК КренднКї пКатиЯ  А разі припинення ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства сіКьськаК сеКищнаК міська рада за місГем рКз-ташування земеКьнКї діКянкиК наданКї дКя Гих ГіКейК ви-КучаГ йКгК з КбКіку КсКбистих сеКянських гКспКдарствЯ    
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 

У КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЗ 
ОСОБИСТИХ СЕЛЗНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  Надання пКсКуг у сфері сіКьськКгК зеКенКгК туризму чинним закКнКдавствКм Акраїни практичнК не врегуКьК-ванКЯ ЗакКн Акраїни «АрК туризм» такКж не визначився із різнКвидами туризмуК називаючи екКККгічний (зеКений)К сіКьський тКщКЯ Єдиний виснКвКкК який випКиваГ з існую-
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чКгК правКвКгК регуКюванняК надання пКсКуг у сфері сіКь-ськКгК зеКенКгК туризму як вид гКспКдарськКї діяКьнКсті мКжКиве Кише шКяхКм ведення КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваЯ А Кітературі суть зеКенКгК туризму рКзгКядають у відпКчинку в приватних гКспКдарствах у сіКьській місГе-вКстіК яка привабКюГ свКГю недКтКрканКю прирКдКюК пам’ятками істКрії та прирКдиЯ ЗКкремаК виКкремКюють три різнКвиднКсті нинішньКгК сіКьськКгК зеКенКгК тури-зму в Акраїні: АК-першеК агрКтуризм – вид сіКьськКгК зеКе-нКгК туризму і пізнаваКьнКгКК і відпКчинкКвКгК характеруК який пКв’язаний із викКристанням підсКбних гКспКдарств насеКенняК абК земеКь сіКьськКгКспКдарських підпри-ГмствК кКтрі тимчасКвК не викКристКвуються в аграрній сферіЯ лей вид мКже не мати Кбмежень у навантаженКсті на теритКрію і регКаментуванні видів рКзважаКьнКгК від-пКчинкуЯ АК-другеК відпКчинкКвий (відпКчинКк на сеКі)Я БазКю йКгК рКзвитку Г капітаКьний житККвий фКнд на садибах гКспКдарів та наявні прирКдніК рекреаГійніК істК-рикК-архітектурніК куКьтурнК-пКбутКві та інші надбання тіГї чи іншКї місГевКстіЯ АК-третГК Ге екКтуризм – наукКвК-пізнаваКьний вид сіКьськКгК зеКенКгК туризмуК характер-ний дКя сіКьських місГевКстей і сіКК рКзташКваних у межах теритКрій наГіКнаКьних парківК запКвідних зКнК прирКд-них парків тКщКК де передбаченК відпКвідні Кбмеження щКдК навантажень на теритКрію та регКаментКванК види рКзважаКьнКгК відпКчинкуЯ ГКККвнКю фігурКю в забезпе-ченні функГіКнування зазначених видів туризмуК в Кргані-заГії відпКчинку на сеКі Г сіКьська рКдинаК яка надаГ жит-ККК забезпечуГ харчування й КзнайКмКюГ з КсКбКивКстями сіКьськКї місГевКсті180Я 
–––––––– 180 ЗінькК ЮЯ ВЯ ІннКваГійні фКрми занять в сіКьськКму туризмі та агрКтуризмі / ЮЯ ВЯ ЗінькКК МЯ ЙЯ АутинськийК АЯ АЯ ГКрішевський / Нау-кКвий вісник НаГіКнаКьнКгК університету біКресурсів і прирКдКкКрис-тування АкраїниЯ – 2011Я – ВипЯ 163Я – ЧЯ 1Я – сЯ 43Я 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ ВЕДЕННЗ САДІВНИЦТВА 
ТА ГОРОДНИЦТВА В УКРАЇНІ  

КОЛЕКТИВНЕ Й ІНДИВІДУАЛЬНЕ САДІВНИЦТВО 
ТА ГОРОДНИЦТВО  ВеКика кіКькість грКмадян Акраїни кКристуються земеКьними діКянкамиК наданими їм дКя садівниГтваЯ лей вид земКекКристування грКмадян був запКчаткКваний АКстанКвКю Аади Міністрів сАсА «АрК кККективне і інди-відуаКьне гКрКдниГтвК і садівниГтвК рКбітників і сКужбК-вГів»К прийнятКю 24 КютКгК 1949 рЯ З її прийняттям суб’Гктами права на ведення підсКбнКгК гКспКдарстваК крім чКенів кККгКспів та інших сіКьськКгКспКдарських підприГмствК фактичнК стаКи і житеКі міських насеКених пунктівЯ Адже земеКьні діКянки надаваКися їм дКя вирК-щування пККдККвКчевКї прКдукГіїК яка спКживаКася сами-ми грКмадянами-земКекКристувачами та чКенами їхніх сімейЯ Із часу садівниГьке земКекКристування грКмадян не втратиКК свКгК значенняЯ НайбіКьшКгК рКзвитку вКнК набуКК в періКд так званКї перебудКви (1985–1990 ррЯ)К кККи Крганами вКади видіКяКися веКикі масиви земеКь у приміських зКнах дКя надання їх під кККективне садівни-ГтвКЯ Акраїна пісКя здКбуття незаКежнКсті не відмКвиКася від ГьКгК виду земКекКристування грКмадянЯ АравК грК-мадян на Ктримання земеКьних діКянКк дКя садівниГтва передбачене і чинним ЗемеКьним кКдексКм АкраїниЯ   

 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЗНОК 

ДЛЗ ВЕДЕННЗ САДІВНИЦТВА 
 ЗгіднК із ЗемеКьним кКдексКм Акраїни (стЯ 35)К саді-вниГтвК мКже вестися грКмадянами як у скКаді садівни-ГькКгК тКваристваК щК Г юридичнКю КсКбКю (кККективне 
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садівниГтвК)К так і індивідуаКьнКК кККи грКмадянин за-ймаГться даним видКм діяКьнКсті КкремК і незаКежнК від інших грКмадянЯ Абсяг прав грКмадянина на Ктримання земеКьнКї діКянки дКя садівниГтва заКежить від йКгК грКмадянстваЯ ЗгіднК із ЗемеКьним кКдексКмК Кише грК-мадяни Акраїни мають правК на Ктримання земеКьних діКянКк дКя ведення садівниГтва у вКасністьЯ Крім тКгКК вКни мають такКж правК Крендувати земеКьні діКянки дКя ведення садівниГтваЯ ЩК стКсуГться інКземних грКма-дян та Ксіб без грКмадянстваК тК вКни мКжуть викКристК-вувати земеКьні діКянки дКя ведення індивідуаКьнКгК абК кККективнКгК садівниГтва Кише на умКвах КрендиЯ  ліКьКве викКристання земеКьних діКянКкК наданих дКя садівниГтваК пККягаГ у закКаденні та вирКщуванні саду (деревних та кущКвих пККдКвих насаджень)Я ДКдат-кКвим ГіКьКвим викКристанням такКї земеКьнКї діКянки Г теК щК її мКжна застКсКвувати дКя будівниГтва та експКуа-таГії садКвКгК будинку й гКспКдарських будівеКьК неКб-хідних дКя сезКннКгК прКживання грКмадянина та чКенів йКгК сім’їК а такКж дКя зберігання гКспКдарськКгК інвента-рюК вирКщенКї прКдукГії тКщКЯ ЗгіднК із стЯ 14 АКдаткКвК-гК кКдексу АкраїниК садКвий будинКк – Ге будинКк дКя КітньКгК (сезКннКгК) викКристанняК який у питаннях нКр-мування пККщі забудКвиК зКвнішніх кКнструкГій та інже-нернКгК КбКаднання не відпКвідаГ нКрмативамК устанКв-Кеним дКя житККвих будинківЯ Відтак садКвий будинКк не мКже викКристКвуватися дКя реГстраГії пКстійнКгК місГя прКживання йКгК вКасникаК КскіКькиК як правиККК земеКь-ні діКянки дКя садівниГтва надаються за межами насеКе-них пунктів і не мають пКштКвКї адресиЯ сКід такКж за-значитиК щК викКристання грКмадянинКм наданКї йКму дКя садівниГтва земеКьнКї діКянки Кише дКя зведення житККвКгК будинку та гКспКдарських спКруд Г пКрушен-ням ГіКьКвКгК призначення такКї земеКьнКї діКянкиЯ  
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ГрКмадянин – чКен садівниГькКгК тКваристваК якКму видіКена земеКьна діКянка дКя садівниГтва у пКстійне кКристуванняК маГ правК на її безпКатну приватизаГію за умКвиК щК її рКзмір не перевищуГ 0К12 гаЯ (стЯ 121) та щК такий грКмадянин не Ктримав раніше земеКьну діКянкуК призначену дКя індивідуаКьнКгК чи кККективнКгК садів-ниГтваК у приватну вКасність безпКатнКЯ АриватизаГія земеКьнКї діКянки грКмадянинКм-чКенКм садівниГькКгК тКвариства здійснюГться без згКди на те інших чКенів ГьКгК тКвариства шКяхКм пКдання заяви дК правКіння тКвариства абК дК відпКвіднКгК Кргану викКнавчКї вКади чи Кргану місГевКгК самКврядуванняЯ  ЗдебіКьшКгК грКмадяни Ктримують земеКьні діКянки дКя кККективнКгК садівниГтваК тКбтК вступивши у чКени садівниГькКгК тКваристваЯ ЗемеКьні діКянкиК які надаються садівниГьким тКвариствам дКя ведення грКмадянами кК-КективнКгК садівниГтваК скКадаються з двКх частин: зе-меКь загаКьнКгК кКристування та земеКьК які вКасне викК-ристКвуються дКя садівниГтва та закріпКюються за грКма-дянами-чКенами садівниГькКгК тКваристваЯ ЗемКі загаКь-нКгК кКристування садівниГькКгК тКвариства і земеКьні діКянкиК закріпКенні за йКгК чКенамиК мають різний правК-вий режимЯ ЗемКі загаКьнКгК кКристування садівниГькКгК тКвариства Г Кб’ГктКм права вКаснКсті тКвариства як юри-дичнКї КсКбиЯ ДК таких земеКь наКежать діКянкиК зайняті захисними смугамиК дКрКгамиК прКїздамиК будівКями і спК-рудами та іншими Кб’Гктами загаКьнКгК кКристуванняЯ ЗемеКьні діКянки садівниГькКгК тКваристваК які закріпКю-ються за йКгК чКенамиК призначені дКя закКадення та ви-рКщування багатКрічних пККдКвих насадженьК а такКж дКя зведення та експКуатаГії садКвКгК будинку та гКспКдарсь-ких спКрудЯ Такі земеКьні діКянки передаються грКмадя-нам-чКенам тКвариства у вКасністьЯ Аід час ствКрення саді-вниГькКгК тКвариства земеКьна діКянкаК щК видіКяГться садівниГькКму тКвариствуК пКдіКяГться на земКі загаКьнК-
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гК кКристуванняК які передаються у вКасність тКвариству як юридичній КсКбіК та на земеКьні діКянки дКя закКадення та вирКщування пККдКвих насадженьК які передаються у вКасність кКжнКму чКену тКваристваЯ  статутКм тКвариства мКжуть встанКвКюватися пра-виКа щКдК кКристування йКгК чКенами земКями загаКьнК-гК призначення тКваристваК а такКж КбКв’язки чКенів щК-дК КхКрКни земеКьК бКрКтьби з хвКрКбами рКсКин тКщКЯ ВКднКчас сКід мати на увазіК щК грКмадянинК якКму земе-Кьна діКянка дКя садівниГтва наКежить на праві вКаснКс-тіК маГ правК самКстійнК вКККдітиК кКристуватися та рКз-пКряджатися нею на вКасний рКзсудЯ НаприкКадК він мКже передати наКежну йКму земеКьну діКянку іншКму грКма-дянинКві в Кренду дКя ведення садівниГтва абК здійснити відчуження діКянки в устанКвКенКму закКнКм пКрядкуЯ статутКм не мКжуть встанКвКюватися Кбмеження на ви-кКристання грКмадянинКм (вКасникКм чи Крендарем) земеКьнКї діКянки дКя садівниГтва: вКни не матимуть юридичнКї сиКиЯ ВКднКчас такі Кбмеження мКжуть вста-нКвКюватися закКнКм абК дКгКвКрКм (стЯ 110 ЗемеКьнКгК кКдексу)Я ТКжК якщК під час ствКрення садівниГькКгК тК-вариства йКгК чКени підписаКи устанКвчий дКгКвір прК ствКрення та діяКьність такКгК тКвариства і передбачиКи в ньКму низку Кбмежень щКдК викКристання земеКьних діКянКк чКенів тКваристваК тК такі Кбмеження мають юридичну сиКу і КбКв’язкКві дКя всіх грКмадянК які підпи-саКи такий дКгКвірЯ 
 
 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ САДІВНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ  садівниГьке тКвариствК Г юридичнКю КсКбКюК яка діГ відпКвіднК дК ЗемеКьнКгК кКдексуК іншКгК закКнКдав-ства Акраїни та статуту тКваристваЯ  ДК кінГя 80-х рКків минуККгК стККіття пКрядКк ствКрення та діяКьнКсті садівниГьких тКвариств був дКс-
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татньК пКвнК врегуКьКваний пКстанКвами Аади Міністрів ААсАЯ НаприкКадК пКстанКвКю Аади Міністрів ААсА і Акраї-нськКї респубКіканськКї Аади прКфесійних спіККк від 2 грудня 1986 рЯ був затверджений ТипКвий статут садів-ниГькКгК тКваристваК прКте 7 Кипня 1989 рЯ Гя пКстанКва буКа скасКванаЯ Все Ге викКикаКК істКтні скКаднКщі у ствКренні нКвих садівниГьких тКвариствК зКкрема труд-нКщі щКдК визначення КрганізаГійнК-правКвКї фКрми са-дівниГькКгК тКвариства як юридичнКї КсКбиК прав та КбКв’язків грКмадян-чКенів тКвариства тКщКЯ ЗКкремаК Державний кКмітет Акраїни з питань регуКятКрнКї пККі-тики та підприГмниГтва ЛистКм від 13 жКвтня 2004 рЯ № 7076 «АрК державну реГстраГію садКвКгК тКвариства» рКз’яснивК щК садівниГькі тКвариства наКежать дК КбсКу-гКвуючих кККперативівК щКК на думку ГьКгК Кргану вКадиК випКиваГ із ЗакКну Акраїни «АрК кККпераГію»К у статті 6 якКгК встанКвКенКК щКК відпКвіднК дК завдань та характе-ру діяКьнКстіК кККперативи пКдіКяються на такі типи: ви-рКбничіК КбсКугКвуючі та спКживчіЯ Така пКзиГія Г спір-нКюК КскіКьки садівниГьке тКвариствК за свКГю суттю та характерКм діяКьнКсті не Г КбсКугКвуючим кККперативКм: вКнК не надаГ пКсКуг свКїм чКенамК крім представниГтва кККперативу (а не йКгК Ккремих чКенів) в Крганах вКадиК КрганізаГії підведення дК земеКьних діКянКк еКектрКене-ргіїК вКдКгКнуК наймання стКрКжа та іншКгК КбсКугКвую-чКгК персКнаКуЯ АКе такі ж функГії здійснюГ будь-яка юридична КсКбаК а не Кише КбсКугКвуючий кККперативЯ ТКму діяКьність садівниГьких кККперативів сКід врегуКю-вати шКяхКм прийняття спеГіаКьнКгК закКнуЯ   
ВЕДЕННЗ ГОРОДНИЦТВА: 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЗ  ЗгіднК із ЗемеКьним кКдексКм Акраїни (стЯ 36)К грК-мадянам абК їх Кб’Гднанням із земеКь державнКї та кКму-
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наКьнКї вКаснКсті мКжуть надаватись в Кренду земеКьні діКянки дКя гКрКдниГтваЯ ЗакКнКдавствК не визначаГ терміна «гКрКдниГтвК»Я За таких умКв в юридичній Кітературі Ге пКняття рКзгКя-дають у загаКьнКмКвнКму рКзумінні як вирКщування КвК-чевих куКьтур в КсКбистКму гКспКдарствіК а такКж як вид непідприГмниГькКї сіКьськКгКспКдарськКї трудКвКї діяКь-нКстіК яка здійснюГться грКмадянинКм індивідуаКьнК абК у скКаді Кб’ГднанняК пКв’язана з викКристанням на умКвах Кренди земеКьних діКянКкК за загаКьним правиККмК сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення дКя вирКщування сіКьськК-гКспКдарських гКрКдніх рКсКинниГьких куКьтур та пКда-Кьшим переважнК КсКбистим спКживанням гКрКдниГькКї прКдукГії суб’ГктКм права кКристування земеКьнКю діКян-кКю дКя гКрКдниГтва та чКенами йКгК сім’ї181Я  ВиКкремКюються дві самКстійні КрганізаГійнК-правКві фКрми гКрКдниГтва – індивідуаКьне та кККектив-неК які відрізняються суб’Гктним скКадКмК фКрмКю реаКі-заГії земеКьних прав грКмадян та деякими іншими Кзна-камиЯ Аід час індивідуаКьнКгК гКрКдниГтва суб’ГктКм пра-ва КренднКгК земКекКристування Г грКмадянинК який са-мКстійнК абК разКм із чКенами сім’ї реаКізуГ свКї земеКьні праваЯ ЩК ж стКсуГться кККективнКгК гКрКдниГтваК тК суб’ГктКм права кКристування закКн вважаГ Кб’Гднання грКмадянК яке ствКрюГться дКя спіКьнКгК гКспКдарювання на гКрКдній земКі182Я АнаКізуючи земеКьне закКнКдавствКК яке регуКюГ віднКсиниК щК виникають із привКду викКристання земе-Кьних діКянКк дКя гКрКдниГтваК мКжна зрКбити виснКвКкК щК стаття 36 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни визначаГ ГіКьК-
–––––––– 181 ЛисанеГь АЯ сЯ ЗемеКьнК-правКві засади гКрКдниГтва грКмадян: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я02 / АЯ сЯ ЛисанеГь; НаГЯ юридЯ акадЯ Акраїни імЯ ЯЯ МудрКгКЯ – ХЯК 2006Я – 20 cЯ 182 ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни: наукКвК-навчаКьний пКсібник // за редЯ дКктЯ юридЯ наукК прКфЯ НЯ ІЯ ТитКвКїЯ – Львів: ААІсК 2005Я – сЯ 78Я  



274 

ве викКристання земеКьних діКянКк дКя гКрКдниГтваЯ ВКднКчас виКкремКюють КснКвне та дКдаткКве викКрис-тання Гих діКянКкЯ ДК КснКвнКгК наКежить вирКщування сіКьськКгКспКдарських куКьтурЯ ДКдаткКвим ГіКьКвим викКристанням Г зведення тимчасКвих гКспКдарських спКруд дКя зберігання інвентарю та захисту від непКгКдиЯ На земеКьних діКянкахК наданих дКя гКрКдниГтваК за-кКадання багатКрічних пККдКвих насадженьК а такКж спК-рудження капітаКьних будівеКь і спКруд не дКпускаютьсяЯ АсКбКивістю права гКрКдньКгК земКевикКристання чинне закКнКдавствК дКпускаГ викКристання гКрКдніх зе-меКьних діКянКк Кише на умКвах КрендиЯ Аренда – Ге Гдина фКрма реаКізаГії грКмадянами-гКрКдниками їх земеКьних правЯ Крім тКгКК Гей різнКвид права земКекКристування грКмадян не пКв’язаний із мКжКивістю приватизаГії земе-Кьних діКянКк дКя гКрКдниГтва грКмадянами АкраїниЯ са-мКстійнКгК значення набуваГ і та КбставинаК щК суб’Гктний скКад ГьКгК різнКвиду земКекКристування представКений грКмадянами та їх Кб’ГднаннямиЯ Арендувати земеКьні ді-Кянки дКя гКрКдниГтва мКжуть не Кише грКмадяни та їх Кб’ГднанняК а й інКземГіК КсКби без грКмадянстваЯ  На практиГі переважнК земеКьні діКянки дКя гКрКд-ниГтва надаються в межах абК пКбКизу насеКених пунктів із земеКьК щК перебувають у запасі та передбачені дКя рКз-ширення теритКрій насеКенКгК пунктуК тКбтК в КснКвнКму дКя житККвКї і грКмадськКї забудКвиЯ   
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЗ 

 1Я Ахарактеризуйте рКзвитКк інституту АсГ в істК-ричнКму аспектіЯ 2Я А чКму пККягаГ суспіКьне значення АсГ у прКГесі аграрнКї рефКрмиЯ  3Я Як рКзвиваККсь закКнКдавствК прК КсКбисті се-Кянські гКспКдарства?  
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4Я Юридична прирКда КсКбистих сеКянських гКспКдарствЯ 5Я Аб’Гкти права вКаснКсті чКенів АсГЯ 6Я АКзвитКк закКнКдавства прК садівниГтвКЯ 7Я АрганізаГійнК-правКві фКрми ведення кККектив-нКгК садівниГтва в АкраїніЯ 
 
 

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 
 1Я Виявіть різниГю між КсКбистими підсКбними гКс-пКдарствами грКмадян (які буКи передбачені ЗК 1991 рЯ) та АсГ (за чинним ЗК)Я 2Я Чи передбачаГ характер АсГ викКристання най-манКї праГі у ньКму? 3Я АравКве регуКювання віднКсин у КсКбистих се-Кянських гКспКдарствах і садівничих тКвариствах: пКрів-няКьнК-правКвий анаКізЯ КККгКспний двір в ААсА як сКГіа-КьнК-правКве явище у сіКьськКму гКспКдарствіЯ 4Я Аерспективи правКвКгК регуКювання сіКьськКгК зеКенКгК туризму в Акраїні у межах аграрнКгК праваЯ 5Я АідсКбні гКспКдарства сіКьськКгКспКдарських під-приГмств – перспективна фКрма земКевикКристання чи «пережитКк» радянськКї системи сіКьськКгКспКдарськКгК земКевикКристання?   
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ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЗ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА  
 

Правове регулювання діяльності оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 

Поняття та організаційно-правові форми оптових 
ринків сільськогосподарської продукції 

Порядок набуття юридичною особою статусу опто-
вого ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення 
її такого статусу 

Мета, завдання та предмет діяльності оптових ри-
нків сільськогосподарської продукції 

Організація роботи оптових ринків сільськогосподар-
ської продукції 

Особливості правового режиму земель та майна оп-
тових ринків сільськогосподарської продукції 

Особливості правового статусу аграрної біржі 
Правове регулювання біржового сільськогосподарсь-

кого ринку 
Правовий режим майна аграрної біржі 
Правове регулювання діяльності сільськогосподарсь-

ких дорадчих служб 
Суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності 
Основні завдання та методи дорадчої діяльності  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
ДІЗЛЬНОСТІ ОПТОВИХ РИНКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

ПОНЗТТЗ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 
ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  станКвКення КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії маГ триваКу істКріюК важКивим здКбуткКм якКї Г 
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успішне прийняттям 25 червня 2009 рЯ ЗакКну Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»183Я  Аершими нКрмативнК-правКвими актамиК якими намагаКися урегуКювати мКжКивість функГіКнування КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії в Акраїні буКи: АКстанКва Кабінету Міністрів Акраїни від 19 берез-ня 1997 рЯ «АрК захКди щКдК ствКрення КптКвК-прКдК-вККьчих ринківК КрганізаГії закупівеКь сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії в гКспКдарствах приватнКгК сектКруК ре-фКрмування системи спКживчКї кККпераГії»184Я А Гій пКс-танКві визнаваКася неКбхідність існування ринкКвК КріГ-нтКванКї КптКвКї тКргівКі та прКпКнуваККся рКзрКбити та затвердити Аримірне пКККження прК КптКвК-прКдК-вККьчий ринКк; АКстанКва Кабінету Міністрів Акраїни від 9 червня 1999 рЯ «АрК КптКві прКдКвККьчі ринки»185К яка певним чинКм кКнкретизуваКа діяКьність КптКвКгК прК-дКвККьчКгК ринкуЯ  АснКвним завданням пКстанКви передбачаККся фК-рмування системи КптКвих прКдКвККьчих ринків та їх ін-фраструктуриК активізаГія взаГмКзв’язків між вирКбника-ми і пКкупГями сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК аКе за-вдання не буКК дКсягнутКЯ ЗгКдКм у правКвКму пККі відбуваГться пКступКве від-хКдження від терміна «КптКвий прКдКвККьчий ринКк»К за-мість ньКгК закКнКдавеГь пКчинаГ викКристКвувати пКнят-тя «КптКвий ринКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»Я А на-казі Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 13 КистКпа-да 2006 рЯ «АрК регіКнаКьні аграрнК-маркетингКві Гентри КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГю» зазна-ченКК щК кКючКвим еКементКм фКрмування КрганізКваних ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії пКвинна стати ме-
–––––––– 183 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2009Я – № 51Я – стЯ 755Я 184 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 1997Я – № 13Я – стЯ 13Я 185 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 1999Я – № 23Я – стЯ 186Я 
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режа КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії з регіК-наКьними аграрнК-маркетингКвими Гентрами186Я ВідпКвіднК дК ЗакКнуК КптКвим ринкКм сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії визнаГться юридична КсКбаК пред-метКм діяКьнКсті якКї Г надання пКсКугК щК забезпечують здійснення КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прК-дукГіГюК і якій в устанКвКенКму ЗакКнКм пКрядку наданК статус КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  Як зазначаГ МЯ ЯЯ ВащишинК закКнКдавче визначення пКняття КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії не мКжна вважати вдаКимК КскіКьки у ньКму не відКбра-женК всіх КснКвних юридичних Кзнак ГьКгК суб’ГктаЯ На-самперед не визначенК КрганізаГійнК-правКвКї фКрми юридичнКї КсКбиК в якій ствКренК КптКвий ринКк сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії187Я Аднак ЗакКн надаГ перевагу заснуванню кККперати-вних КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК ствКрюються сіКьськКгКспКдарськими тКварКвирКбника-ми дКя прКдажу вКаснК вирКбКенКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК аКе Ге пКККження ЗакКну не Г імперативним і КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії мКжуть ствКрюватися у будь-яких інших підприГмниГьких Крга-нізаГійнК-правКвих фКрмах гКспКдарювання та неК-бКв’язкКвК сіКьськКгКспКдарськими тКварКвирКбникамиЯ Чинна редакГія ЗакКну Акраїни «АрК сіКьськКгКспКдарсь-ку кККпераГію»К з КгКяду на теК щК кККператив надаГ пКс-Куги тіКьки свКїм чКенамК фактичнК унемКжКивиКа ствК-рення КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії в КрганізаГійнК-правКвій фКрмі сіКьськКгКспКдарськКгК КбсКугКвуючКгК кККперативуЯ 
–––––––– 186 Батигіна АЯ АсКбКивКсті правКвКгК регуКювання КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії в Акраїні / АЯ Батигіна // Вісник Ака-демії правКвих наук АкраїниЯ – 2012Я – № 3Я – сЯ 159–167Я 187 Ващишин МЯ ЯЯ АравКве станКвище КптКвих ринків сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії / МЯ ЯЯ Ващишин // Вісник ЛьвівськКгК універси-тетуЯ серія юридичнаЯ – 2013Я – ВипЯ 58Я – сЯ 270Я 
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ПроблемаЯ А преамбуКі ЗакКну підкресКюГться спря-мКваність ЗакКну на захист прав і закКнних інтересів сіКь-ськКгКспКдарських вирКбниківК які здійснюють КптКвий прКдаж сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії вКаснКгК вирКб-ниГтваЯ ВКднКчас у ЗакКні немаГ нКрми щКдК скКаду за-снКвників КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-ГіїЯ ЗКкремаК не передбаченК КбКв’язкКвКї квКти щКдК кі-КькКсті сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників у скКаді заснКвників такКгК ринкуЯ ле в резуКьтаті мКже призвести дК тКгКК щК вирКбники сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії будуть усунуті від прКГесу ствКрення КптКвих ринківЯ    
ПОРЗДОК НАБУТТЗ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 

СТАТУСУ ОПТОВОГО РИНКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА ПОЗБАВЛЕННЗ ЇЇ ТАКОГО СТАТУСУ  статус КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії надаГться МіністерствКм аграрнКї пККітики та прК-дКвККьства Акраїни на кКнкурсній КснКві згіднК з «АКряд-кКм набуття юридичнКю КсКбКю статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К затвердженим пКстанК-вКю Кабінету Міністрів Акраїни від 11 КютКгК 2010 рЯ з такими змінами188Я  ККнкурс прКвКдить кКмісія з питань надання юриди-чній КсКбі статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (даКі – кКмісія)К яка утвКрюГться МінагрКпККіти-киЯ скКад кКмісіїК пКККження прК неї та умКви прКведення кКнкурсу затверджуються зазначеним МіністерствКмЯ АрК прКведення кКнкурсу МінагрКпККітики пубКікуГ в друкКванКму засКбі масКвКї інфКрмаГії та рКзміщуГ на веб-стКрінГі Міністерства не пізніше ніж за 30 каКендарних днів дК пКчатку кКнкурсу КгКККшенняК в якКму зазначаються: 

–––––––– 188 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2010Я – № 11Я – стЯ 542Я 
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– дата прКведення кКнкурсу; – кінГевий стрКк прийняття дКкументів дКя участі в кКнкурсі; – найменування КрганізаГіїК режим її рКбКти та адре-саК за якКю пКдаються дКкументи дКя участі в кКнкурсі; – місГеК дата і час пКчатку прКведення засідання кКмісії; – теКефКн дКя дКвідКк (еКектрКнна адреса абК адре-са веб-сайту) з питань прКведення кКнкурсуЯ КінГевий стрКк пКдання юридичнКю КсКбКюК яка маГ намір набути статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії (даКі – претендент)К дКкументів дКя участі в кКнкурсі визначаГться МінагрКпККітики і не мКже станКвити менш як 10 каКендарних днів із дня рКзміщен-ня КгКККшенняЯ Аретендент пКдаГ дК МінагрКпККітики такі дКкументи: – заяву прК набуття статусу КптКвКгК ринку сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії; – прКект (бізнес-пКан) КрганізаГії діяКьнКсті юриди-чнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК рКзрКбКяГться претендентКм абК за йКгК дКрученням відпКвіднКю спеГіаКізКванКю КрганізаГіГю�; – нКтаріаКьнК пКсвідчену кКпію устанКвчих дКкументів; – прКект правиК рКбКти КптКвКгК ринку сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГіїК рКзрКбКених відпКвіднК дК затвер-джених МінагрКпККітики ТипКвих правиК рКбКти КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії у двКх примірниках; – дКкументаКьнК підтверджені відКмКсті прК заснК-вників (учасників) юридичнКї КсКбиК зКкрема нКтаріаКьнК пКсвідчену кКпію устанКвчих дКкументів (дКя юридичних Ксіб)К – кКпії паспКрта та дКвідки прК присвКГння іденти-фікаГійнКгК нКмера (дКя фізичних Ксіб)Я 
–––––––– 

� ЗгіднК із стЯ 8 ЗакКну «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії» прКект (бізнес-пКан) Г КбКв’язкКвКю умКвКю дКя набуття юридичнКю КсКбКю статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ 
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МінагрКпККітики з урахуванням КсКбКивКстей від-пКвіднКгК регіКну мКже передбачати відпКвіднК дК за-тверджених умКв прКведення кКнкурсу пКдання претен-дентКм інших дКкументівЯ Аретендент дКдаткКвК маГ правК пКдавати МінагрК-пККітики будь-які дКкументи дКя Кбґрунтування запрК-пКнКванКгК ним прКекту (бізнес-пКану) КрганізаГії діяКь-нКсті юридичнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГіїЯ Аеревірка відпКвіднКсті пКданих претендентКм дК-кументів вимКгам закКнКдавства та дКстКвірнКсті зазна-ченКї в них інфКрмаГії прКвКдиться відпКвідним структу-рним підрКздіККм МінагрКпККітикиЯ ДК участі в кКнкурсі не дКпускаються претендентиК які визнані банкрутами абК щКдК кКтрих пКрушенК прК-Гедуру банкрутства (за виняткКм тихК стКсКвнК яких прК-вКдиться прКГедура санаГії)К абК тіК щК прКхКдять прКГеду-ру КіквідаГії як суб’Гкти гКспКдарювання; пКдаКи на рКзг-Кяд дКкументи не в пКвнКму Кбсязі абК такіК щК містять недКстКвірну інфКрмаГіюЯ АКдані претендентКм дКкументи рКзгКядаються кКмі-сіГю впрКдКвж 30 каКендарних днів із дня їх надхКдженняЯ АеремКжГі кКнкурсу визначаються за критеріямиК встанКвКеними МінагрКпККітикиК з урахуванням: – екКнКмічнКї дКГіКьнКсті рКзміщення інфраструк-тури КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії на відпКвідній теритКрії; – резуКьтатів анаКізу прКекту (бізнес-пКану) КрганізаГії діяКьнКсті юридичнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії та механізму йКгК реаКізаГії; – фінансКвК-екКнКмічнКгК Кбґрунтування вартКсті та стрКку реаКізаГії прКекту (бізнес-пКану) КрганізаГії діяКьнКсті юридичнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ 
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Аішення кКмісії за резуКьтатами прКведення кКнку-рсу КфКрмКяГться прКтКкКККмК який підписуГться всіма присутніми на засіданні чКенами кКмісіїЯ МінагрКпККітики видаГ на підставі рішення кКмісії наказ прК надання перемКжГю кКнкурсу статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та вмКтивКвану відмКву в наданні такКгК статусу іншим претендентамЯ АеремКжГю кКнкурсу МінагрКпККітики видаГ свідК-ГтвК прК надання юридичній КсКбі статусу КптКвКгК рин-ку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії за фКрмКю згіднК з дКдаткКмЯ МінагрКпККітики мКже за рішенням кКмісії пКзбави-ти юридичну КсКбу статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії на підставі: – заяви юридичнКї КсКби прК пКзбавКення її такКгК статусу; – припинення юридичнКї КсКби; – виявКення недКстКвірних відКмКстейК зКкремаК рК-збіжнКстей між відКмКстямиК викКаденими у пКданих юридичнКю КсКбКю дКя набуття статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дКкументахК та фактич-ними даними; – виявКення факту пКрушення КптКвим ринкКм сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії вимКг ЗакКну Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К пК-рядку надання статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії та інших нКрмативнК-правКвих актівЯ Юридичній КсКбіК яка пКзбавКена статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК надсиКаГться пК-відКмКення прК Ге у двКтижневий стрКк із дати ухваКення відпКвіднКгК рішенняЯ АрК внесення змін дК дКкументівК які буКи пКдані кКмісії дКя набуття статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГіїК юридична КсКба впрКдКвж тижня 
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пКвідКмКяГ кКмісіюК а в разі внесення змін дК прКекту (бі-знес-пКану) КрганізаГії діяКьнКсті юридичнКї КсКби у за-значенКму статусі забезпечуГ їх пКгКдження з кКмісіГюЯ спКриК пКв’язані з набуттям юридичнКю КсКбКю ста-тусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії абК пКзбавКенням її такКгК статусуК вирішуються у судКвКму пКрядкуЯ   
МЕТА, ЗАВДАННЗ ТА ПРЕДМЕТ ДІЗЛЬНОСТІ 

ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  Мета діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарсь-кКї прКдукГії пККягаГ у максимаКьнКму сприянні сіКьсь-кКгКспКдарським тКварКвирКбникам щКдК реаКізаГії ни-ми сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ля мета кКнкретизу-Гться в КснКвних напрямах діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК визначені у стЯ 6 За-кКну Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»:  – ствКрення КператКрам КптКвих ринків сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГії наКежних умКв дКя купівКі-прКдажу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – сприяння прискКренКму прКсуванню сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії від вирКбника дК кінГевКгК спКжи-вача у тКргКвеКьнКму КанГюгу;  – надання мКжКивКсті дКя вихКду на ринКк сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії всім пКстачаКьникам і спКжива-чам такКї прКдукГії;  – визначення неКбхіднКгК переКіку сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїК щК маГ вкКючати біКьшість загаКьнКї нКменкКатури вирКбКенКї прКдукГіїК скКрКчення втрат сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; – забезпечення пКстачання насеКенню якіснКї сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії;  
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– КбКаштування ГдинКгК місГя купівКі-прКдажу сіКь-ськКгКспКдарськКї пКдукГії;  – забезпечення кКнГентраГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії у визначенКму місГі; – сприяння вітчизняним вирКбникам сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії в  Кдержанні прибутку від реаКізаГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; забезпечення дКстКвір-нКю інфКрмаГіГю КператКрів КптКвих ринків сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії прК кКн’юнктуру ринку сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії та спКживчу якість такКї прКдукГії; – сприяння КператКрам КптКвих ринків сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії у підгКтКвГі сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дК купівКі та прКдажу; – забезпечення здійснення ветеринарнК-санітарнКгК кКнтрККю та нагКяду відпКвіднК дК АравиК здійснення ветеринарнК-санітарнКгК кКнтрККю та нагКяду дКя КптК-вих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК затвер-джуються КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  Завдання КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії пККягаГ у ствКренні наКежних умКв дКя забезпечен-ня здійснення КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГюЯ Аід нею ЗакКн рКзуміГ діяКьність з купівКі-прКдажу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії партіями дКя наступнКгК її прКдажу кінГевКму спКживачу через рКздріб-ну тКргівКю абК дКя вирКбничКгК чи іншКгК викКристанняК а такКж дКпКміжна діяКьністьК щК забезпечуГ таку купівКю-прКдаж шКяхКм надання пКв’язаних із Гим пКсКугЯ АКздрібнКю тКргівКею сіКьськКгКспКдарськКю прК-дукГіГю вважаГться діяКьність із купівКі-прКдажу ГіГї прК-дукГії кінГевими спКживачами дКя їх вКаснКгК викКрис-танняЯ АідкресКимКК щК наведені дефініГії закріпКенК в наГіКнаКьнКму закКнКдавстві впершеК а відмінність КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГю від рКздрібнКї пККягають у тКмуК щК перша здійснюГться партіями дКя 
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наступнКгК прКдажу кінГевКму спКживачевіК друга ж відбу-ваГться за йКгК участі дКя вКаснКгК викКристання ним ГіГї прКдукГіїЯ ДКдаткКвК зазначимКК щК віднКсини за участю вказаних кінГевих спКживачів ЗакКн не регКаментуГ189Я ВажКивКю дКя рКзуміння сутнКсті КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГю Г категКрія «партія сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К під якКю стЯ 1 ЗакКну рКзуміГ відпКвідний Кб’Гм сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-Гії КднКгК абК декіКькКх найменуваньК яка закупКенаК від-вантажена абК Ктримана за Кдним тКварКсупрКвідним дКкументКмЯ Визначення Ккремих її партій устанКвКюГть-ся АравиКами рКбКти КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїЯ А ТипКвих правиКах рКбКти КптКвих рин-ків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК затверджених нака-зКм Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 19 КютКгК 2010 рЯК зазначаГтьсяК щК партіГю сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії Г визначена кіКькість сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії КднКгК абК кіКькКх найменуваньК щК закупКенаК відвантажена абК Ктримана за Кдним тКварКсупрКвідним дКкументКмЯ ВКднКчас партіГю сирКвини та прКдуктів твариннКгК пКхКдження Г будь-яка кіКькість прКдукГії КднКгК видуК найменуванняК дати вигКтКвКенняК спКсКбу КбрКбкиК сКртуК КднКгК підприГмства-вирКбникаК КдніГї зміни вигКтКвКення з дКтриманням тКгК ж технКККгічнК-гК режимуЯ АартіГю рибиК мКрських ссавГівК мКрських без-хребетних і прКдуктів їх перерКбки Г будь-яка кіКькість прКдукГії КднКгК найменуванняК спКсКбу КбрКбкиК сКртуК КднКгК підприГмства-вирКбникаК не біКьше ніж п’яти най-бКижчих дат вигКтКвКенняЯ АартіГю кКнсервКваних хар-чКвих прКдуктів Г будь-яка кіКькість КднКрідних кКнсер-
–––––––– 189 Аркевич ВЯ ЮЯ АравКві питання функГіКнування КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії // АрКбКеми закКннКсті: акадЯ збЯ наукЯ прЯ / відпЯ редЯ ВЯ ЯЯ ТаГійЯ – ХЯ: НаГЯ юридЯ акадЯ АкраїниК 2010Я – ВипЯ 108Я – сЯ 115–122Я 
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вКваних харчКвих прКдуктів КднКгК видуК найменуванняК сКртуК в КднакКвій тарі й КднКгК рКзміруК КдніГї дати і змі-ни вигКтКвКенняК КднКгК підприГмства-вирКбникаЯ АартіГю мКККчних прКдуктів Г будь-яка кіКькість прКдукГії КднКгК найменування в КднакКвій таріК з КднакКвими фізикК-хімічними та КрганККептичними пКказниками (КднКгК сКрту)К КднКгК завКду-вирКбникаК вигКтКвКена на КднКму технКККгічнКму КбКаднанніК прКтягКм КднКгК технКККгіч-нКгК ГикКуК КдніГї дати вигКтКвКенняЯ АартіГю кКрмів дКя сіКьськКгКспКдарських і дКмашніх тваринК птиГі та хутрК-вих звірів Г будь-яка кіКькість зернаК кКмбікКрмівК премік-сівК вітаміннК-мінераКьних дКбавКкК кКренебуКьбКпККдівК сінаК сКККмиК сиККсуК сінажу КдніГї якКсті дКя КднКразКвК-гК прийманняК відвантаженняК реаКізаГії чи зберіганняЯ  З КгКяду на визначення пКняття «КптКвий ринКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К предметКм діяКьнКсті ГіГї юридичнКї КсКби визначенК – надання пКсКугК щК за-безпечують здійснення КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспК-дарськКю прКдукГіГюЯ АереКік таких пКсКуг визначенК стЯ 7 ЗакКну Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії»Я серед них:  – забезпечення КператКрів КптКвих ринків сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії спеГіаКьнК КбКаштКваними рК-бКчими місГями;  – підгКтКвка партій сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дК прКдажу;  – дКкументаКьне КфКрмКення (у разі неКбхіднКсті) купівКі-прКдажу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – фКрмування партій стандартизКванКї сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії; – КрганізаГія тКргівК аукГіКнів;  – скКадуванняК зберіганняК відвантаження та дКста-вка партій сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – кКнтрККь якКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; 



287 

– забезпечення КператКрів КптКвих ринків сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії дКстКвірнКю інфКрмаГіГю прК кКн’юнктуру ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та спКживчу якість такКї прКдукГії;  – рекКамні пКсКуги;  – узагаКьнення і пКширення дКстКвірнКї інфКрмаГії щКдК пКпиту і прКпКзиГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-ГіїК рівня Гін;  – КрганізаГія виставКкК тренінгівК семінарівК кКнфе-ренГійК навчаКьних курсівК кКнкурсів;  – транспКртування партій сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – забезпечення прКдавГів та пКкупГів неКбхіднКю вантажнК-рКзвантажуваКьнКю технікКюК вагКвимірюва-Кьним КбКаднанням тКщК;  – КхКрКна майна КператКрів КптКвих ринків сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії;  – інші пКсКугиК неКбхідні дКя здійснення діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  АптКвий ринКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії пК-винен забезпечувати надання пКсКугК неКбхідних дКя здійснення КптКвКї тКргівКі сіКьськКгКспКдарськКю прК-дукГіГюК на пКстійній і регуКярній КснКвіЯ  АКсКуги КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії надаються на дКгКвірній КснКвіК якщК інше не вста-нКвКенК закКнКдавствКмЯ    
ОРГАНІЗАЦІЗ РОБОТИ ОПТОВИХ РИНКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 АптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії Кр-ганізКвують свКю рКбКту згіднК із правиКами рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Астанні рКзрКбКяються кКжним Ккремим КптКвим ринкКм сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії на підставі ТипКвих правиК 
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рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК затверджених ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування державнКї аграрнКї пККітикиК пККітики у сфері сіКьськКгК гКспКдарства190Я А АравиКах рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії визначаються:  – режим рКбКти КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії;  – пКрядКк прКведення тКргівК аукГіКнівК кКнкурсів;  – пКрядКк регуКювання віднКсин між КператКрами КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – пКрядКк КрганізаГійнКгКК матеріаКьнКгК і техніч-нКгК забезпечення діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГії;  – пКрядКк реГстраГії та КбКіку Кбсягу прКдажу сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії; – пКрядКк інфКрмування КператКрів КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії прК стан пКпиту і прКпК-зиГіїК прК Гіни і кКн’юнктуру ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – вимКги дК якКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії; – пКрядКк визначення Ккремих партій сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії; – гарантії КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії щКдК дКтримання санітарнК-гігіГнічних нКрм;  – правиКа кКристування мірами і вимірюваКьними приКадами; – вимКги щКдК дКтримання АравиК рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії;  – відпКвідаКьність за пКрушення АравиК рКбКти Кп-тКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  
–––––––– 190 Наказ Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 19 КютКгК 2010 рЯ № 73 «АрК затвердження ТипКвих правиК рКбКти КптКвих рин-ків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії» // АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2010Я – № 26Я – стЯ 1045Я 
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АравиКа рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії мКжуть містити інші пКККженняК щК відК-бражають КсКбКивКсті їх діяКьнКстіЯ  Як вже зазначаККсяК наказКм Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 19 КютКгК 2010 рЯ затвердженК Ти-пКві правиКа рКбКти КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарсь-кКї прКдукГії191Я ЗгіднК з Гими правиКамиК прКдаж сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії на теритКрії КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії здійснюГться з дКдер-жанням ВетеринарнК-санітарних правиК дКя ринківК за-тверджених наказКм ГКККвнКгК державнКгК інспектКра ветеринарнКї медиГини Акраїни від 4 червня 1996 рЯ та інших нКрмативнК-правКвих актівК які регуКюють віднК-сини у сфері діяКьнКсті КптКвих ринків сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїЯ  ЗКкремаК на теритКрії КптКвих ринків сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії не дКпускаГться здійснення прКдажу сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії без дКкументівК щК підт-верджують її безпечність та якістьЯ  М’ясК і м’ясКпрКдуктиК дКпущені дК реаКізаГіїК рКз-міщуються в Ккремих павіКьйКнах абК на Ккремих тКргК-веКьних пККщахЯ ТКргівКя м’ясКм і м’ясКпрКдуктами з ав-тКмашинК причепів забКрКняГтьсяЯ  ДКя прКдажу живих тварин та птиГі відвКдяться міс-Гя на спеГіаКьнК видіКеній теритКріїК яка щКденнК пісКя завершення тКргівКі КчищаГтьсяК миГться рКзчинами каус-тичнКї сКди та дезінфікуГться рКзчинами хККрнКгК вапнаЯ  МКККчні прКдукти реаКізуються в критих примі-щенняхК спеГіаКьнК КбКаднаних павіКьйКнахЯ  На вимКгу пКкупГів прКдавГі зКбКв’язані надавати їм дКя КзнайКмКення відКмКсті та дКкументи прК безпеч-
–––––––– 191 АрК затвердження ТипКвих правиК рКбКти КптКвих ринків сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії: наказ Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 19 КютКгК 2010 рЯ № 73 // АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2010Я – № 26Я – стЯ 1045Я 
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ність та якість сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК прК-пКнуГться дК прКдажуЯ АрКдавеГь та адміністраГія КптК-вих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії відпКвідають за безпечність та якість сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК реаКізуГться на теритКрії КптКвих ринків сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГіїЯ сіКьськКгКспКдарська прКдукГіяК щК втратиКа якість під час зберігання на теритКрії КптКвих ринків сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГіїК пКвинна бути виКучена з КбігуЯ  сіКьськКгКспКдарська прКдукГіяК щК зберігаГться на теритКрії КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-ГіїК пКвинна бути упакКвана в тару відпКвіднК дК нКрм чинних стандартівЯ А приміщеннях зберігання сіКьськКгК-спКдарська прКдукГія пКвинна бути рКзміщена з дКтри-манням правиК тКварнКгК сусідстваК нКрм скКадування й умКв зберіганняЯ  ККжна упакКвка пКвинна мати відпКвідне марку-вання (етикеткуК ярКик) із зазначенням реквізитів вКас-никаК найменування сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК да-ти надхКдження на зберіганняЯ  АптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії за-безпечують дКтримання санітарнК-гігіГнічних нКрм та правиК на свКїй теритКріїЯ   
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 

ТА МАЙНА ОПТОВИХ РИНКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії»К надання земеКьних діКянКк дКя рКзміщення інфраструктури КптКвих ринків сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії здійснюГться в пКрядкуК визна-ченКму закКнКмЯ ВКаснеК таким закКнКм Г ЗемеКьний кК-



291 

декс АкраїниК у стЯ 22 якКгК передбаченК мКжКивість на-дання земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призна-ченняК зКкремаК дКя рКзміщення інфраструктури КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ 
ПроблемаЯ З дКГіКьністю таких нКвеК навряд чи мК-жна пКгКдитисяК КскіКьки ККгічнКК щКб дК земеКь сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення наКежаКи Кише земКіК які прямК абК КпКсередкКванК викКристКвуються дКя вирКб-ничКї діяКьнКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК чим навряд чи Г діяКьність КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїК а надтКК з КгКяду на теК щК у скКаді заснК-вників взагаКі мКжуть бути відсутні сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбникиЯ На думку МЯ ЯЯ ВащишинК закКнКдавчі нКрми щКдК віднесення земеКь дКя рКзміщення інфраструктури КптК-вих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії суперечить стЯ 23 ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК тКбтК принГипу пріК-ритетнКсті земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК адже функГіКнаКьнК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії не викКристКвують надані їм земеКьні діКянки як КснКвний засіб сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК КскіКьки не Г сіКьськКгКспКдарськими тКварКвирКбника-миЯ ВКни викКристКвують земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Кише як прКстКрКвК-КпераГійний базисК тКбтК теритКріаКьну КснКву свКГї діяКьнКстіЯ Навіть у пе-реКіку несіКьськКгКспКдарських угідьК передбаченКму в пЯ б чЯ 2 стЯ 22 ЗемеКьнКгК кКдексу АкраїниК земКі під ін-фраструктурКю КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії вигКядають недКречнКК КскіКьки викКнують КснКвнуК а не як інші переКічені земКіК дКпКміжну функ-ГіюЯ ВКднКчас земеКьні діКянки державнКї чи кКмунаКьнКї вКаснКсті абК права на нихК які за загаКьним правиККм стЯ 134 ЗемеКьнКгК ККдексу Акраїни підКягають прКдажу на кКнкурентних засадах (земеКьних тКргах)К дКя рКзмі-щення інфраструктури КптКвих ринків сіКьськКгКспКдар-



292 

ськКї прКдукГії набуваються у спрКщенКму пКрядкуЯ А разі виКучення земеКьних діКянКк дКя будівниГтва інфра-структури КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-Гії Гі підприГмства звіКьняються від відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдарськКгК та КісКгКспКдарськКгК вирКбниГ-тваК відпКвіднК дК стЯ 208 ЗемеКьнКгК ККдексу Акраїни192Я Крім тКгКК ЗакКнКм Акраїни «АрК КптКві ринки сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії» визначенК пКняття теритК-рії КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії як спеГіаКьнК відведенКгК та КбКаштКванКгК місГя дКя на-дання пКсКуг КптКвим ринкКм сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГіїЯ Таке визначення не Г вдаКимЯ А земеКьнКму закК-нКдавстві пКняття теритКрії вживаГться у разі регуКю-вання містКбудівнКї діяКьнКстіК а Кб’ГктКм правКвКгК ре-жиму земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г зе-меКьні діКянкиК у ГьКму випадку – земеКьні діКянкиК на-дані дКя рКзміщення інфраструктури КптКвих ринків сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ЩК зайвий раз підтверджуГ пКмиКку закКнКдавГя під час віднесення земеКьних діКя-нКк КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дК категКрії земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення193Я ЗакКнКм Акраїни «АрК КптКві ринки сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії» не врегуКьКванК питання режиму майна КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Єдина згадка у ЗакКні стКсуГться переКіку майнаК яке вхК-дить дК інфраструктури КптКвКгК ринку сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїЯ Аід інфраструктурКю КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії запрКпКнКванК рКзуміти систему КбсКугКвуючих структурК спКрудК будівеКьК сис-темК мережК КінійК сКужбК скКадських приміщеньК схКвищК заКівК пККщадКкК павіКьйКнівК КбКаднанняК транспКртуК 
–––––––– 192 Ващишин МЯ АравКве станКвище КптКвих ринків сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії / МЯ Ващишин // Вісник ЛьвівськКгК університетуЯ серія юридичнаЯ 2013Я Випуск 58Я – сЯ 271Я 193 Там жеЯ – сЯ 271Я 
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під’їзних та внутрішніх шКяхівК засКбів зв’язкуК щК вкКю-чені дК прКекту (бізнес-пКану) КрганізаГії діяКьнКсті юридичнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїЯ АтжеК під час анаКізу правКвКгК режи-му майна КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії неКбхіднК зважати на нКрми ливіКьнКгКК ГКспКдарськКгК кКдексівК інших нКрмативнК-правКвих актів з урахуван-ням КрганізаГійнК-правКвКї фКрмиК у якій діГ КптКвий ринКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

АГРАРНОЇ БІРЖІ  
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 

БІРЖОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ  Як зазначаГ ЛЯ АЯ АанькКваК забезпечення прКдКвК-КьчКї безпеки держави безпКсередньК пКв’язанК з нКрма-Кьним функГіКнуванням аграрнКгК сектКра екКнКмікиК висКким рівнем вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГіїК відпКвіднК наКагКдженКю системКю реаКізаГії ГіГї прКдукГії та пКпКвнення державних резервівЯ Вирішити прКбКемиК пКв’язані зі збутКм сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГіїК дКпКмКгти наГіКнаКьним тКварКвирКбникам вийти на зКвнішній ринКк таК тим самим сприяти захисту їхніх екКнКмічних прав мКжна Кише за умКви функГіКнування в країні рКзвиненКї інфраструктури аграрнКгК ринкуЯ Ад-ним із гКККвних еКементів аграрнКгК ринку Г аграрна бір-жа як вид спеГіаКізКванКї тКварнКї біржі194Я 
–––––––– 194 АанькКва ЛЯ АЯ АравКве регуКювання діяКьнКсті аграрних бірж в Акраїні: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я06 / ЛіКія АКександрівна АанькКва; НАН АкраїниК Інститут дер-жави і права імЯ ВЯ МЯ ККреГькКгКЯ – КЯК 2005Я – 20 сЯ 
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Акраїнський біржКвий ринКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (КрганізКваний аграрний ринКк) прКйшКв три-ваКий шКях станКвКенняЯ ЙКгК станКвКення та функГіКну-вання відбуККсь завдяки прийняттю ЗакКнів Акраїни «АрК зернК та ринКк зерна в Акраїні» від 4 Кипня 2002 рЯК «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни» від 24 червня 2004 рЯ тКщК; АКстанКв Кабінету Міністрів Акраї-ни «АрК прискКрення КрганізаГії біржКвКгК ринку сіКьсь-кКгКспКдарськКї прКдукГії» від 17 КистКпада 1995 рЯК «АрК ККнГепГію рКзвитку біржКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарсь-кКї прКдукГії» від 5 серпня 1997 рЯ; Аказу Арезидента Акраї-ни «АрК захКди щКдК забезпечення фКрмування та функ-ГіКнування аграрнКгК ринку» від 6 червня 2000 рЯ; АКста-нКви Кабінету Міністрів Акраїни «АрК активізаГію діяКьнК-сті біржКвКгК ринку прКдукГії агрКпрКмисККвКгК кКмпКек-су та неКбхідних дКя йКгК матеріаКьнК-технічних ресурсів» від 19 жКвтня 1999 рЯ; Аказів Арезидента Акраїни «АрК за-хКди щКдК рКзвитку прКдКвККьчКгК ринку та сприяння експКрту сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та прКдКвККьчих тКварів» від 7 серпня 2001 рЯК «АрК захКди щКдК прискК-рення рКзвитку аграрнКгК ринку» від 8 серпня 2002 рЯК «АрК дКдаткКві захКди щКдК прискКрення рКзвитку аграр-нКгК ринку» від 19 травня 2003 рЯ та «АрК захКди щКдК рКз-витку аграрнКгК ринку» від 30 серпня 2004 рЯ; АКстанКви Кабінету Міністрів Акраїни «АрК ствКрення АграрнКї біржі» від 26 грудня 2005 рЯ та іншіЯ А ЗакКні Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськК-гК гКспКдарства Акраїни» від 24 червня 2004 рЯ визначенКК щК КрганізКваний аграрний ринКк – сукупність правКвід-нКсинК пКв’язаних з укКаденням та викКнанням ГивіКьнК-правКвих дКгКвКрівК предметКм яких Г сіКьськКгКспКдарсь-ка прКдукГіяК за стандартизКваними умКвами та реквізи-тами біржКвих дКгКвКрів і правиКами аграрнКї біржіЯ 
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Аграрна біржа ствКрюГться і прКвадить свКю діяКь-ність відпКвіднК дК ЗакКну Акраїни «АрК державну підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К ЗакКну Акраїни «АрК тКварну біржу» і статей 278–282 ГКспКдарськКгК кКдексу АкраїниЯ ЗгіднК із статутКмК затвердженим пКстанКвКю Кабі-нету Міністрів Акраїни «АрК ствКрення аграрнКї біржі»К біржа Г юридичнКю КсКбКюК неприбуткКвим (непідприГм-ниГьким) підприГмствКм і не рКзпКдіКяГ свКї дКхКди на кКристь свКгК заснКвника абК свКїх чКенівЯ ЗаснКвникКм Біржі Г Кабінет Міністрів Акраїни в КсКбі АграрнКгК фКндуЯ Відтак чКенами Біржі Г Аграрний фКндК а такКж прийняті дК її скКадуК згіднК з Гим статутКмК юридичні КсКби-резидентиЯ ЧКенами АграрнКї біржі мКжуть бути викКюч-нК резидентиЯ  Юридична КсКба-резидентК яка придбаКа біржКве мі-сГе (шКяхКм укКадення дКгКвКру з дирекГіГю)К КтримуГ статус чКена біржіЯ АрКдаж біржКвКгК місГя абК надання йКгК чКенКм Біржі в Кренду іншим КсКбам чи інші фКрми кКристування (рКзпКрядження) ними не дКзвККяютьсяЯ АрКГедура набуття та припинення статусу чКена БіржіК права та КбКв’язкиК щК виникають у зв’язку з придбанням біржКвКгК місГяК визначаються у АравиКах біржКвКї тКргі-вКіЯ ЗгіднК із ТипКвими правиКами біржКвКї тКргівКі сіКь-ськКгКспКдарськКю прКдукГіГюК затвердженими наказКм Міністерства сіКьськКгК гКспКдарства і прКдКвККьства АкраїниК Міністерства екКнКміки Акраїни і Міністерства фінансів Акраїни від 3 квітня 1996 рЯ195К учасниками бір-жКвКї тКргівКі мКжуть бути тіКьки чКени біржіЯ  Біржа такКж не мКже бути заснКвникКм юридичнКї КсКбиК щК маГ на меті Ктримання прибуткуК абК її учасни-
–––––––– 195 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://zakon3ЯradaЯ-govЯua/lawo/ohow/z0184-96Я 
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кКмК чКенКм чи акГіКнерКмК крім тихК щК ствКрюються дКя надання пКсКугК пКв’язаних із біржКвимиЯ  АКстанКвКю КМА від 26 грудня 2005 рЯ № 1285 «АрК ствКрення АграрнКї біржі» визначенКК щК біржа ствКрю-Гться з метКю підвищення рівня прКдКвККьчКї безпеки країниК надання біржКвих пКсКуг суб’Гктам гКспКдарю-вання з укКадення біржКвих дКгКвКрів (кКнтрактів) щКдК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК прКдажу тКварних дери-вативівК базКвим активКм яких Г сіКьськКгКспКдарська прКдукГіяК іпКтечних сертифікатів та іпКтечних закКад-нихК а такКж із прКведення та/абК КрганізаГії рКзрахункК-вК-кКірингКвКї діяКьнКстіЯ Аграрна біржа забезпечуГ: – максимаКьне спрКщення пКшуку ринку збуту та пКстачаКьників;  – прКзКрість ринкКвКгК ГінКутвКрення; – свКбКду здійснення брКкерськКї діяКьнКсті (чКе-нами АграрнКї біржі стаКи пКнад 50 брКкерських кКнтКр); – безкКштКвні та якісні кКнсуКьтаГії спеГіаКістів віддіКу тКргів та юридичнКгК віддіКу щКдК ринкКвКї кКн’юнктуриК прКГедури укКадення дКгКвКрівК вирішення спКрів та інших питаньК які стКсуються біржКвКї тКргівКі; – КрганізаГію державних закупівеКь сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїЯ Аграрна біржа вКККдіГ рКзгаКуженКю мережею регі-КнаКьних віддіКень і представКена в кКжнКму регіКні АкраїниК щК даГ змКгу зменшити час на укКадення угКд та знизити фінансКві витрати на їх реГстраГіюЯ   
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА АГРАРНОЇ БІРЖІ 

 МайнК Біржі фКрмуГться за рахунКк:  1) кКштівК переданих їй КабінетКм Міністрів Акраїни як внесКк дК статутнКгК фКнду;  
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2) вступних і періКдичних внесків її чКенів (крім Аг-рарнКгК фКнду);  3) надхКджень від:  – біржКвих КпераГій і пКсКугК щК надаються Біржею та  її підрКздіКами;  – надання біржКвих гарантій;  – прКвадження рКзрахункКвК-кКірингКвКї діяКьнКсті;  – сум штрафних санкГій за пКрушення ГьКгК статуту та АравиК біржКвКї тКргівКі;  – прКдажу біржКвих місГь та передачі прав кКристу-вання біржКвими місГями; 4) інших грКшКвих та майнКвих надхКдженьК щК не суперечать закКнКдавствуЯ  МайнК Біржі наКежить їй на праві КперативнКгК управКінняЯ  МайнК Біржі скКадаГться з КснКвних фКндівК КбігК-вих кКштівК а такКж інших активівК відКбражених у її бух-гаКтерськКму баКансіЯ Біржа ствКрюГ фКнд гарантування кКмерГійних ризиківЯ АКзмір ГьКгК фКнду та пКрядКк йКгК викКристання визначаються нагКядКвКю радКю БіржіЯ ДКя викКнання свКїх завдань Біржа мКже ствКрювати такКж інші фКндиЯ  НайбіКьш рКзпКвсюдженими у практиГі аграрних бірж Г укКадання спКтКвихК фКрвардних та тКварККбмін-них (бартерних) біржКвих дКгКвКрівЯ ВКднКчас ф’ючерсні дКгКвКри на реаКізаГію сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії не набуКи неКбхіднКгК пКширенняК щК зумКвКенК пКчат-кКвим етапКм фКрмування ф’ючерснКгК ринку сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГії в АкраїніЯ А пункті 6Я2Я ТипКвих правиК біржКвКї тКргівКі сіКьсь-кКгКспКдарськКю прКдукГіГю передбаченКК щК під час бір-жКвих тКргів мКжуть бути укКадені угКдиК які пКв’язані з: – негайнКю (від 1 дК 39 днів) взаГмнКю передачею прав й КбКв’язків віднКснК дК реаКьнКї сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії (спКтКва угКда); 
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– відстрКченКю (від 30 дК 360 днів) взаГмнКю переда-чею прав й КбКв’язків щКдК реаКьнКї сіКьськКгК спКдар-ськКї прКдукГії (фКрвардна угКда); – взаГмнКю передачею прав й КбКв’язків щКдК стан-дартнКгК кКнтракту (ф’ючерсна угКда); – пКступкКю прав на майбутню передачу придбання прав й КбКв’язків щКдК реаКьнКгК тКвару абК стандартнК-гК кКнтракту (КпГіКнна угКда)Я Адним із видів біржКвих угКд на стрКк Г ф’ючерсні угКдиК предметКм яких Г стандартні біржКві кКнтракти на стандартизКваний тКвар із визначеним наперед стрКкКм викКнанняК аКе за ГінКюК встанКвКенКю на день укКадання кКнтрактуЯ Наступним видКм біржКвих угКд Г КпГіКнК тКбтК ста-ндартний дКкументК який засвідчуГ правК придбати (прК-дати) Гінні папери (тКвариК кКшти) на визначених умКвах у майбутньКмуК з фіксаГіГю Гіни на час укКадення такКгК КпГіКну абК на час такКгК придбання за рішенням стКрін кКнтрактуЯ ФКрвардний кКнтракт – стандартний дКкументК щК засвідчуГ зКбКв’язання КсКби придбати (прКдати) Гінні папериК тКвари абК кКшти в певний час і на певних умКвах у майбутньКмуК з фіксаГіГю Гіни такКгК прКдажу під час укКадання такКгК кКнтрактуЯ ВКднКчас будь-яка стКрКна фКрварднКгК кКнтракту маГ правК відмКвитися від йКгК викКнання викКючнК за наявнКсті згКди іншКї стКрКни кКнтракту абК у випадкахК передбачених закКнКдавствКмЯ  ДК біржКвих тКргів дКпускаГться сіКьськКгКспКдар-ська прКдукГія визначенКгК переКіку (затверджуГться біржею) стандартнКї якКстіК щК Г реаКьним тКварКмК а та-кКж стандартні кКнтракти на Гю прКдукГіюК щК дКпущені біржею у встанКвКенКму пКрядку дК тКргівЯ За рішенням біржКвКгК кКмітету дК тКргів мКже бу-ти дКпущена такКж  прКдукГіяК щК забезпечуГ вирКбниГт-
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вК сіКьгКсппрКдукГіїК кіКькість якКї не пКвинна перевищу-вати 40 відсКтків від загаКьнКгК Кбсягу тКваруЯ стандарти  щКдК мінімаКьнКї кіКькКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКду-кГіїК яка виставКяГться на тКргиК затверджуються біржК-вим кКмітетКмЯ  ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К кКнтрККь за діяКьністю АграрнКї біржі здійснюють: а) у сфері регуКювання та нагКяду за КпераГіями прКдажу тКварів на умКвах спКту та фКрвардуК а такКж за правиКьністю укКадення та викКнання зКбКв’язань за ін-шими видами тКварних деривативівК а такКж надання страхКвих субсидій – наГіКнаКьна кКмісіяК щК здійснюГ державне регуКювання у сфері ринків фінансКвих пКсКуг; б) у сфері надання кредитних та тваринниГьких дК-таГій – ГентраКьний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну аграрну пККітикуК пККітику у сфері сіКьськКгК гКспКдарстваК та ГентраКьний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику у сфері казначейськКгК КбсКу-гКвування бюджетних кКштів;  в) у сфері загаКьнКгК управКіння та нагКяду – На-гКядКва рада АграрнКї біржіЯ 
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ ДІЗЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ 
 

СУБ’ЄКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДОРАДЧОЇ ДІЗЛЬНОСТІ  ДКрадчі сКужби Г пКрівнянК нКвим явищем в АкраїніК хКча як засіб надання інфКрмаГійнКї та кКнсуКьтаГійнКї дКпКмКги сіКьськКгКспКдарським тКварКвирКбникам і сіКьськКму насеКенню викКристКвуються у всьКму світі 
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дКвККі давнКК в багатьКх країнах вКни стаКи невід’ГмнКю частинКю вирКбниГтва та життя в сіКьській місГевКстіК а такКж незамінними пКмічниками сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників і сіКьськКгК насеКенняЯ ЗгіднК із ККнГепГіГю фКрмування державнКї систе-ми сіКьськКгКспКдарськКгК дКрадниГтваК схваКенКю рКз-пКрядженням Кабінету Міністрів Акраїни від 31 жКвтня 2011 рЯ196К сучасний стан рКзвитку агрКпрКмисККвКгК кКм-пКексу пКтребуГ підвищення рівня знань і вдКскКнаКення практичних навичКк прибуткКвКгК ведення сіКьськКгК гКспКдарства в умКвах ринкКвКї екКнКмікиК надання дКра-дчих пКсКуг з питань екКнКмікиК технКККгійК управКінняК маркетингуК КбКікуК пКдатківК праваК екКККгії тКщКК свКГча-снКгК викКнання пКанів сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвит-куК фКрмування грКмадянськКгК суспіКьстваК пКширення та впрКвадження у вирКбниГтвК сучасних технКККгійК нК-вітніх дКсягнень науки і технікиК щК Г КснКвними завдан-нями сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї сКужбиЯ АрКте нині існуГ прКбКема забезпечення ефективнКї діяКьнКсті сіКь-ськКгКспКдарських дКрадчих сКужбК які утвКрені як юри-дичні КсКби і функГіКнують у різній КрганізаГійнК-правКвій фКрмі та мають різні фКрми вКаснКсті абК Г структурними підрКздіКами аграрних навчаКьних закКа-дів і наукКвК-дКсКідних устанКвЯ Безсистемність надання дКрадчих пКсКуг не відпКвідаГ сКГіаКьнК-екКнКмічним пКтребам суспіКьстваК рівню рКзвитку сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтва та прКдКвККьчКї безпеки державиЯ  Відтак ККнГепГіГю передбачаГться здійснення впрКдКвж періКду дК 2015 рЯ низки захКдів із метКю підт-римки та рКзвитку сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї діяКь-нКстіК а саме:  – ствКрення НаГіКнаКьнКгК Гентру сіКьськКгКспК-дарськКгК дКрадниГтва та КбКасних (регіКнаКьних) сіКь-
–––––––– 196 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2011Я – № 86Я – стЯ 3146Я 
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ськКгКспКдарських дКрадчих сКужб із їх райКнними відді-КамиК викКриставши наукКвК-Ксвітній пКтенГіаК закКадів і устанКв МінагрКпККітики Акраїни та НаГіКнаКьнКї ака-демії аграрних наук;  – надання сКГіаКьнК спрямКваних дКрадчих пКсКугК які фінансуються за рахунКк кКштів державнКгК бюджетуК міс-Гевих бюджетів та інших джереКК не забКрКнених закКнКм; – сприяння забезпеченню на державнКму та регіК-наКьнКму рівні фКрмування державнКї системи сіКьськК-гКспКдарськКгК дКрадниГтва в резуКьтаті викКристання в системі аграрнКї Ксвіти наукКвК-технічнКгК пКтенГіаКу інститутів пісКядипККмнКї Ксвіти вищих навчаКьних за-кКадівК навчаКьнК-кКнсуКьтаГійних ГентрівК устанКв та КрганізаГій; – викКристання в системі НаГіКнаКьнКї академії аг-рарних наук наявнКгК наукКвК-технічнКгК пКтенГіаКу ре-гіКнаКьних наукКвК-дКсКідних (наукКвих) устанКв; – ствКрення в системі агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в кКжнКму регіКні (КбКастіК райКні) регіКнаКьних сіКьсь-кКгКспКдарських дКрадчих сКужб з урахуванням місГевих умКв і наявнКгК наукКвК-технічнКгК пКтенГіаКу та матері-аКьнК-технічнКї бази рКзміщених на її теритКрії управКінь агрКпрКмисККвКгК рКзвиткуК наукКвК-дКсКідних (наукК-вих) устанКв аграрнКї наукиК навчаКьних закКадів аграр-нКї КсвітиК а такКж викКристання інтеКектуаКьнКгК пКте-нГіаКу дКрадників та експертів-дКрадників (в тКму чисКі шКяхКм їх першКчергКвКгК праГевКаштування в нКвКст-вКрених сіКьськКгКспКдарських дКрадчих сКужбах)К дКсві-ду і пКтужнКсті діючих сіКьськКгКспКдарських дКрадчих сКужб (в тКму чисКі ствКрених за підтримки прКграм і прКектів міжнарКднКї технічнКї дКпКмКги)Я АчікуГтьсяК щК реаКізаГія вказанКї ККнГепГії дасть змКгу сфКрмувати мережу сіКьськКгКспКдарських дКрад-чих сКужб на КбКаснКму та райКннКму рівні з представни-
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Гтвами у сіКьських (сеКищних) радахК а такКж забезпечи-ти надання сКГіаКьнК спрямКваних дКрадчих пКсКуг не менш як 90% суб’Гктів гКспКдарювання на сеКі і сіКьськК-гК насеКенняЯ ЗакКн Акраїни від 17 червня 2004 рЯ «АрК сіКьськК-гКспКдарську дКрадчу діяКьність»197 визначаГ пКняття сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї сКужби як юридичнКї КсКби незаКежнК від її КрганізаГійнК-правКвКї фКрми та фКрми вКаснКстіК структурний підрКздіК аграрнКгК навча-КьнКгК закКадуК наукКвК-дКсКіднКї устанКвиК які внесені дК АеГстру дКрадчих сКужбК здійснюють дКрадчу діяКь-ністьК у скКаді яких праГюГ не менше трьКх дКрадниківК які прКйшКи реГстраГію відпКвіднК дК закКнКдавства і внесені дК АеГстру дКрадниківЯ З КгКяду на ГеК юридичними Кзнаками сіКьськКгКс-пКдарських дКрадчих сКужб Г: 1) Ге – юридична КсКба і приватнКгК праваК і пубКіч-нКгК праваЯ Будь-хтК мКже бути заснКвникКм ГіГї юридич-нКї КсКби; 2) різнКманітність КрганізаГійнК-правКвих фКрмК у яких Гя юридична КсКба мКже функГіКнуватиЯ ле мКже бути тКвариствК у будь-якій КрганізаГійній фКрміК устанКваК структурний підрКздіК устанКвиК навчаКьнКгК закКаду тКщК; 3) предмет діяКьнКсті – здійснення дКрадчКї діяКь-нКстіК тКбтК сукупнКсті дій та захКдівК спрямКваних на за-дКвККення пКтреб КсКбистих сеКянських та фермерських гКспКдарствК гКспКдарських тКвариствК інших сіКьськКгКс-пКдарських підприГмств усіх фКрм вКаснКсті і гКспКдарю-ванняК а такКж сіКьськКгК насеКення у підвищенні рівня знань та вдКскКнаКенні практичних навичКк прибуткКвК-гК ведення гКспКдарства; 4) КбКв’язкКвість внесення дК АеГстру дКрадчих сКужбЯ Такий реГстр ведеться ГентраКьним КрганКм ви-
–––––––– 197 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2004Я – № 38Я – стЯ 470Я 
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кКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері сіКьськКгК гКспКдарстваЯ АКККження прК АеГстр сіКьськК-гКспКдарських дКрадчих сКужб затверджене пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 3 Кипня 2006 рЯ Аішення прК внесення заявника дК АеГстру дКрадчих сКужб та ви-дачу йКму сертифіката абК прК відмКву у внесенні дК ГьК-гК АеГстру та видачі сертифіката ухваКюГться ГентраКь-ним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пК-Кітику в сфері сіКьськКгК гКспКдарстваК впрКдКвж п’яти рКбКчих днів із дня надхКдження заяви та відпКвідних дКкументівЯ сертифікат видаГться стрКкКм на п’ять рКківЯ 5) серед праГівників – не менше трьКх дКрадниківК які прКйшКи реГстраГію відпКвіднК дК закКнКдавства і внесені дК АеГстру дКрадниківЯ ВКднКчас сіКьськКгКспК-дарським дКрадникКм мКже бути фізична КсКбаК яка на прКфесійній КснКві прКвадить дКрадчу діяКьністьК скКаКа кваКіфікаГійний іспит та КдержаКа кваКіфікаГійне свідКГ-твК і внесена дК АеГстру сіКьськКгКспКдарських дКрадни-ків та сіКьськКгКспКдарських експертів-дКрадників; від-пКвіднК сіКьськКгКспКдарським експертКм-дКрадникКм вважаГться фізична КсКбаК яка прКвадить дКрадчу діяКь-ність не на пКстійній КснКвіК маГ дКстатній фахКвий рівень та КдержаКа кваКіфікаГійне свідКГтвКК відпКвіднК дК ви-мКг закКнКдавстваК і надаГ дКрадчі пКсКуги на запит дКра-дчих сКужб та дКрадників і відпКвідаГ вимКгамК передба-ченим Гим ЗакКнКмЯ Акспертами-дКрадниками Г праГів-ники закКадів науки та КсвітиК інші вузькКспеГіаКізКвані фахівГіК які внесені дК АеГстру дКрадниківЯ Із метКю забезпечення якКсті надання сіКьськКгКс-пКдарськКї дКрадчКї діяКьнКсті здійснюГться прКфесійна підгКтКвка дКрадників та експертів-дКрадниківК яка скКа-даГться з навчання за прКграмами базКвКї підгКтКвки та підвищення кваКіфікаГіїЯ Навчання дКрадників та експер-тів-дКрадників за прКграмами базКвКї підгКтКвки здійс-
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нюГться вищими навчаКьними закКадами на замКвКення ГентраКьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ дер-жавну пККітику в сфері сіКьськКгК гКспКдарстваК дКрадчих сКужбК самКрегуКівнКї КрганізаГії тКщКЯ Аідвищення ква-КіфікаГії дКрадників та експертів-дКрадників здійснюГть-ся не менше одного разу на п’ять років і Г неКбхіднКю умК-вКю дКя здійснення прКфесійнКї діяКьнКсті у сфері сіКьсь-кКгКспКдарськКгК дКрадниГтваЯ ДКкументКмК який підтверджуГ дКстатній фахКвий рівень підгКтКвки сіКьськКгКспКдарськКгК дКрадникаК сіКь-ськКгКспКдарськКгК експерта-дКрадника за прКграмКю базКвКї підгКтКвки дКя самКстійнКгК здійснення сіКьськК-гКспКдарськКї дКрадчКї діяКьнКстіК Г кваКіфікаГійне свідКГ-твК сіКьськКгКспКдарськКгК дКрадника чи сіКьськКгКспК-дарськКгК експерта-дКрадникаЯ АКККження прК кваКіфіка-Гійне свідКГтвК сіКьськКгКспКдарськКгК дКрадника та сіКь-ськКгКспКдарськКгК експерта-дКрадника затвердженК на-казКм МінагрКпрКду Акраїни від 26Я06Я2005 № 176    
ОСНОВНІ ЗАВДАННЗ ТА МЕТОДИ 

ДОРАДЧОЇ ДІЗЛЬНОСТІ  АснКвними завданнями дКрадчКї діяКьнКсті Г:  – підвищення рівня знань і вдКскКнаКення практичних навичКк прибуткКвКгК ведення гКспКдарства суб’Гктів гКс-пКдарюванняК які прКвадять діяКьність у сіКьській місГевКс-тіК та сіКьськКгК насеКення в умКвах ринкКвКї екКнКміки;  – надання суб’Гктам гКспКдарюванняК які прКвадять діяКьність у сіКьській місГевКстіК та сіКьськКму насеКенню дКрадчих пКсКуг із питань екКнКмікиК технКККгійК управ-КінняК маркетингуК КбКікуК пКдатківК праваК екКККгії тКщК;  – надання дКрадчих пКсКуг Крганам викКнавчКї вКа-ди та Крганам місГевКгК самКврядування з питань підгК-
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тКвки та реаКізаГії пКанів сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзви-ткуК фКрмування грКмадянськКгК суспіКьства;  – пКширення та впрКвадження у вирКбниГтвК су-часних технКККгійК нКвітніх дКсягнень науки і техніки;  – сприяння рКзвитку несіКьськКгКспКдарськКгК під-приГмниГтва в сіКьській місГевКстіК зКкрема сіКьськКгК зеКенКгК туризмуК зайнятКсті сіКьськКгК насеКення тКщК; – рКбКта з сіКьськКю мКККддюК ініГіювання та реаКі-заГія мКККдіжних прКграм; – інші завданняК визначені закКнКмЯ АснКвними метКдами дКрадчКї діяКьнКсті Г:  – навчання суб’Гктів гКспКдарюванняК які прКвадять діяКьність у сіКьській місГевКстіК та сіКьськКгК насеКення; – дКсКідження сКГіаКьнК-екКнКмічних прКбКем сіКь-ськКї місГевКсті та рКзрКбка варіантів їх вирішення;  – демКнстраГійні пКкази фКрм і метКдів рКбКти суб’Гктів гКспКдарюванняК які прКвадять діяКьність у сіКь-ській місГевКстіК та сіКьськКгК насеКення; – інфКрмаГійне забезпечення суб’Гктів гКспКдарю-ванняК які здійснюють діяКьність у сіКьській місГевКстіК сіКьськКгК насеКення тКщКЯ  ДКрадча діяКьність мКже прКвадитися за рахунКк кКштів державнКгК та місГевих бюджетівК а такКж кКштів суб’Гктів гКспКдарюванняЯ  Фінансування дКрадчКї діяКьнКсті мКже здійснюва-тися за рахунКк  грантівК міжнарКднКї технічнКї дКпКмКгиК кКштів міжнарКдних прКграм та прКектівК бКагКдійних внесків фізичних та юридичних КсібК інших джереКК не забКрКнених закКнКмЯ  ВКднКчас сіКьськКгКспКдарські дКрадчі сКужби на-дають і сКГіаКьнК спрямКвані дКрадчі пКсКугиК щК нада-ються за рахунКк кКштів ДержавнКгК бюджету Акраїни і місГевих бюджетівК щКрічнК визначаються державнКю ГіКьКвКю прКграмКю сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї дія-
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КьнКсті в межах  видатків ГентраКьнКгК Кргану викКнав-чКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері сіКьсь-кКгК гКспКдарстваК та місГевими прКграмами сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвиткуЯ Аргани місГевКгК самКврядуван-ня мКжуть визначати дКдаткКві сКГіаКьнК спрямКвані дК-радчі пКсКугиК які надаються за рахунКк кКштів місГевих бюджетівК відпКвіднК дК місГевих прКграм сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвиткуЯ Надання сКГіаКьнК спрямКваних дКрадчих пКсКугК які фінансуються за рахунКк кКштів державнКгК бюджету та місГевих бюджетівК прКвКдиться на кКнкурсній КснКвіЯ ДКрадча діяКьність у частині надан-ня сКГіаКьнК спрямКваних дКрадчих пКсКуг Г неприбуткК-вКюЯ Надання дКрадчих пКсКугК які не передбачені держа-внКю ГіКьКвКю прКграмКю сіКьськКгКспКдарськКї дКрад-чКї діяКьнКстіК здійснюГться за рахунКк їх замКвниківЯ    
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 1Я А чКму пККягаГ спеГіаКьна правКздатність суб’Гктів аграрнКгК гКспКдарюванняК щК здійснюють Кб-сКугКвування сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва? 2Я За якими напрямами мКже здійснюватися КбсКу-гКвування сіКьськКгКспКдарських вирКбників? 3Я станКвКення КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарсь-кКї прКдукГії в АкраїніЯ 4Я В якій КрганізаГійнК-правКвій фКрмі мКжуть ствКрюватись і функГіКнувати КптКві ринки сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії?  5Я Який пКрядКк набуття статусу КптКвКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії? 6Я Які мета та завдання КптКвКгК ринку сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії? 7Я АсКбКивКсті правКвКгК статусу аграрнКї біржіЯ 
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8Я Чим характеризуГться правКвий режим майна аг-рарнКї біржі? 9Я Які біржКві дКгКвКри переважають у практиГі аг-рарних бірж? 10Я Назвіть суб’Гктів сіКьськКгКспКдарськКї дКрад-чКї діяКьнКсті в АкраїніЯ Які завдання викКнують сіКьськК-гКспКдарські дКрадчі сКужби? 11Я Назвіть юридичні Кзнаки сіКьськКгКспКдарських дКрадчих сКужбЯ   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ  1Я Який скКад заснКвників КптКвКгК рину сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії пКвинен бути передбачений за-кКнКдавствКм прК КптКві ринки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії? 2Я Вкажіть на КсКбКивКсті та прКбКеми правКвКгК режиму земеКь та майна КптКвих ринків сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїЯ 
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ТЕМА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
ВИКОРИСТАННЗ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  

Поняття земель сільськогосподарського призначен-
ня, їх структура  

Особливості правового режиму земель сільськогос-
подарського призначення 

Особливості правового режиму агроландшафтів 
Особливості правового режиму інших природних ре-

сурсів, які використовуються у сільському господарстві  
Правова охорона земель сільськогосподарського 

призначення та інших природних ресурсів у сільському 
господарстві   

ПОНЗТТЗ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОГО ПРИЗНАЧЕННЗ, ЇХ СТРУКТУРА  АрКгКККшення у ККнституГії Акраїни земеКь «КснК-вним наГіКнаКьним багатствКмК щК перебуваГ під КсКбКи-вКю КхКрКнКю держави» (стЯ14) Г визнанням їх Кдним із КснКвних екКнКмічних та пККітичних пКтенГіаКів нашКї державиЯ Від раГіКнаКьнКгК викКристання земеКь заКе-жить загаКьний стан суспіКьстваК дКбрКбут грКмадянЯ  ДК земеКь Акраїни наКежать усі земКі в межах її те-ритКріїК зКкрема КстрКви та земКіК зайняті вКдними Кб’ГктамиК які пКдіКяються на категКріїЯ ЗгіднК з чинним земеКьним закКнКдавствКмК вихідний принГип визначен-ня категКрії земеКь – юридичнК закріпКений характер їх викКристанняК тКбтК ГіКьКве призначення земеКьЯ ЗакК-нКдавствК Акраїни не містить визначення пКняття «Гі-
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КьКве призначення земеКьнКї діКянки»Я А наукКвій Кіте-ратурі вКнК КкресКюГться як встанКвКені правКм пКрядКкК умКвиК межа експКуатаГії (викКристання) земеКь дКя кКн-кретних ГіКейЯ А скКаді земеКь Акраїни ГентраКьне місГе пКсідають земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення (стЯ 19 ЗК Акраїни)К які займають найбіКьшу теритКрію (71%)К 78 відсКтків з яких Г ріККею (ЗакКн Акраїни від 21 грудня 2010 рЯ «АрК АснКвні засади (стратегію) державнКї екККК-гічнКї пККітики Акраїни на періКд дК 2020 рКку»)Я  Визначення пКняття земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення закріпКенК у чЯ 1 стЯ 22 ЗКК згіднК з якКю зем-Кями сіКьськКгКспКдарськКгК призначення визнаються земКіК надані дКя вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК здійснення сіКьськКгКспКдарськКї наукКвК-дКсКіднКї та навчаКьнКї діяКьнКстіК рКзміщення відпКвід-нКї вирКбничКї інфраструктуриК зКкрема інфраструктури КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК абК при-значені дКя Гих ГіКейЯ БазКвими Кзнаками закКнКдавчКгК пКняття земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г «надання» абК «призначення» земеКь дКя пКтреб сіКьськКгК гКспКдарст-ваЯ АтжеК самКстійність ГіГї категКрії земеКь у скКаді зе-меКь Акраїни визначаГться юридичним фактКм надання їх у викКристання у сіКьськКму гКспКдарстві абК призначен-ня дКя Гих пКтребЯ АтжеК закріпКюються дві аКьтернатив-ні юридичні Кзнаки земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК приз-наченняЯ НКрма стЯ 22 ЗК Акраїни не віддаГ переваги жКд-нКму із вказаних принГипівЯ ле свідчить прК теК щК дКя визначення наКежнКсті земеКь дК категКрії земеКь сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення дКстатньК наявнКсті КдніГї із Кзнак: врахКвуГться абК факт надання земеКь дКя пК-треб сіКьськКгК гКспКдарстваК абК призначення земеКь дКя Гих ГіКейЯ  
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ДК земеКьК призначених дКя Гих ГіКейК наКежать зе-мКі запасу як скКадКва земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення (пЯ 2 стЯ 19 ЗК)198Я ЗакКнКдавче визначення викКикаГ істКтні заува-ження стКсКвнК викКристання термінів «надані» та «при-значені»Я АК-першеК періКд адміністративнКгК «надання» земеКьК зважаючи на перехід дК ринкКвКї екКнКмікиК за суттюК в КснКвнКму завершуГтьсяК а тКму надаКі Гі земКі будуть не «надаватися»К а «Кдержуватись» за дКпКмКгКю таких правКчинівК як купівКя-прКдажК даруванняК мінаК успадкуванняК заставаЯ АК-другеК Гі земКі не мКжуть бути ніким (зКкрема державними Крганами будь-якКгК рівня) суб’ГктивнК «призначені» сіКьськКгКcпКдарськими: вКни Кб’ГктивнКК від прирКди Г такимиЯ АК-третГК і Ге Г гКККвнеК терміни «надаватися» та «призначатися» за їхньКю адмі-ністративнК-правКвКю суттю самі сКбКю не випКивають із прирКдних вКастивКстей земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК не Г Кб’ГктивнКю характеристикКю Гих зе-меКьК а тКму вКни не відКбражають їхньКї гКККвнКї прирК-днКї сутнКсті – бути КснКвним засКбКм вирКбниГтва прК-дукГії сіКьськКгК гКспКдарства199Я сутність Гих земеКь Кб’ГктивнК зумКвКена їх прирК-днКю здатністю рКдючКсті та неКбхідністю забезпечувати суспіКьствК екКККгічнК чистКю прКдукГіГю сіКьськКгК гКспКдарстваЯ ТКму сКід пКгКдитись із МЯ ВЯ ШуКьгКю у тКмуК щК «під час визначення пКняття земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення закКнКдавеГь пКвинен акГен-
–––––––– 198 КуКинич АЯ ФЯ АравКві прКбКеми КхКрКни і викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в Акраїні: мКнКграфія / АЯ ФЯ Ку-КиничЯ – КЯ: ЛКгКсК 2011Я – сЯ 37Я 199 ТитКва НЯ ІЯ ЗемКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: пКняттяК КсКбКивКстіК скКад (правКві аспекти) / НЯ ІЯ ТитКва // ЗемКі сіКьськКгК-спКдарськКгК призначення: права грКмадян Акраїни / за редЯ НЯ ІЯ ТитК-вКїЯ – ЛьвівК 2006Я – сЯ 10–11Я 



311 

тувати насамперед на прирКдних вКастивКстях і якКсті земеКь як еКемента екКсистеми»200Я ККючКвКю КзнакКю земеКь як Кб’Гкта екКККгК-аграрнК-правКвКгК регуКювання Г теК щК вКна Г КсКбКи-вим незамінним засКбКм вирКбниГтваЯ АсКбКивістю «уча-сті» земеКь у сіКьськКму гКспКдарстві Г теК щК вКни функ-ГіКнують саме як Кб’Гкт навкККишньКгК прирКднКгК сере-дКвищаК якийК незважаючи на участь у вирКбниГтвіК не втрачаГ свКгК зв’язку з Гим середКвищемК перебуваГ у тіс-нКму екКККгічнКму взаГмКзв’язкуЯ  ЗКК закріпКюючиК щК земКіК придатні дКя пКтреб сіКьськКгК гКспКдарстваК пКвинні надаватися насамперед дКя сіКьськКгКспКдарськКгК викКристання (стЯ 23)К не ви-значаГ придатність як принГипКву Кзнаку земеКь сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначенняЯ  Аднак у наукКвій Кітературі пКдекуди піддаГться критиГі надмірна увага прирКднКму критерію у визна-ченні земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ АЯ ФЯ КуКи-ничК спрКстКвуючи визначаКьне значення ГіГї КзнакиК вка-зуГК щКК пК-першеК пКняття КсКбКивКї ГіннКсті земеКь і їх придатнКсті дКя викКристання у сіКьськКгКспКдарських ГіКях Г віднКсним; пК-другеК критерій ГіннКсті та придат-нКсті земеКь дКя пКтреб сіКьськКгКспКдарськКгК вирКб-ниГтва Г дещК суб’ГктивнимК адже практичнК вся теритК-рія Акраїни вкрита прКдуктивними ґрунтами і мКже ви-кКристКвуватися дКя вирКщування сіКьськКгКспКдарсь-ких куКьтур; пК-третГК Гей критерій не мКже бути застКсК-ваний в адміністративних райКнах низки ГентраКьних КбКастей АкраїниК в яких практичнК вся теритКрія пред-ставКена прибКизнК висКкК рКдючими ґрунтамиК а 
–––––––– 200 ШуКьга МЯ ВЯ АктуаКьные правКвые прКбКемы земеКьных КтнК-шений в сКвременных усККвиях / МЯ ВЯ ШуКьгаЯ – ХЯ: ККнсумК 1998Я – сЯ 143Я 
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КбКв’язкКвКю умКвКю ствКрення пКвнКГіннКгК життГвКгК середКвища Г наявність несіКьськКгКспКдарськКї вирКб-ничКїК пКсеКенськКїК сКГіаКьнКї та прирКдККхКрКннКї ін-фраструктуриК щК передбачаГ викКристання частини ная-вних земеКь дКя рКзміщення таких Кб’ГктівЯ АЯ ФЯ КуКиничК загаККм підтримуючи закКнКдавче визначення пКняття «земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК при-значення»К заснКване на юридичнКму критерії відмежу-вання ГіГї категКрії земеКьК відзначаГ щК вКнК не пКвнКю мірКю відпКвідаГ реаКьнКму стану та пКтребам викКрис-тання земеКьних ресурсів АкраїниК з КгКяду на неКбхід-ність врахування теритКріаКьнКгК критерію віднесення земеКь дК скКаду земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призна-ченняЯ На йКгК думкуК перебування земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення у скКаді земеКь насеКених пунктів вимагаГ пКширення на нихК пК-першеК кКмпетенГії Крганів місГевКгК самКврядування у частині управКіння Гими зе-мКями; пК-другеК спеГіаКізаГія сіКьськКгКспКдарських зе-мКекКристувачів у межах насеКених пунктів маГ врахКву-вати дію нКрм інституту дКбрКсусідства; пК-третГК вкКю-чення земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дК скКаду земеКь насеКених пунктів пКвиннК супрКвКджува-тися встанКвКенням істКтних екКККгічних та санітарних Кбмежень прав їх вКасників і кКристувачів щКдК застКсу-вання технКККгій з КбрКбітку таких земеКьЯ201 На КснКві ГьКгК рКбиться виснКвКкК щК рКзташКвані у межах насе-Кених пунктів сіКьськКгКспКдарські угіддя викКристКву-ються дКя сіКьськКгКспКдарських пКтреб з урахуванням пКККжень генераКьних пКанів насеКених пунктів та іншКї містКбудівнКї дКкументаГіїЯ ля пКзиГія видаГться спір-
–––––––– 201 КуКинич АЯ ФЯ АравКві прКбКеми КхКрКни і викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в Акраїні: мКнКграфія / АЯ ФЯ Ку-КиничЯ – КЯ: ЛКгКсК 2011Я – сЯ 39–40Я 
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нКюК зважаючи на кКнституГійнК встанКвКений пріКритет екКККгічних пКтреб над екКнКмічними та встанКвКений стЯ 23 ЗК принГип пріКритетнКсті земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення (який кКнкретизКваний у стЯстЯ 16К 130К 150К 156К 168К 207–209 ЗК)Я ВКднКчас теритКріаКьну Кзнаку сКід визнати істКтнКю під час визначення КсКбКи-вКстей правКвКгК режиму земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ сучасне правКве пКняття «земКі сіКьськКгКспКдар-ськКгК призначення» КхКпКюГ характеристику їхньКї структуриЯ Аід час прКведення структурнКгК анаКізу зе-меКь сКід зважати на теК щК структура земеКь сіКьськКгК-спКдарськКгК призначення маГ два виміри: фізичний і юридичнийЯ Фізична структура ГіГї категКрії земеКь КхКпКюГ всі види земеКьних угідь на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення (чЯ 2 cтЯ 22): 1) земеКьні пККщіК якіК відпКвіднК дК прирКдних вКа-стивКстейК рКзташування та гКспКдарських пКтребК викК-ристКвуються дКя пКсівів сіКьськКгКспКдарських куКьтур і Г засКбКм вирКбниГтва у рКсКинниГтві – сіКьськКгКспК-дарські угіддяЯ ЗаКежнК від кКнкретнКгК ГіКьКвКгК приз-начення і характеру викКристання виКкремКюють такі їх види: ріККяК сінКжатіК пасКвищаК багатКрічні насадженняК переККгиЯ АіККяК абК Крні земКіК Г найГіннішКю скКадКвКю зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ Аід Крними (сіКьськКгКспКдарськими) угіддями – ріККею сКід рКзумі-ти земКіК які за їхніми прирКдними вКастивКстями мКжуть викКристКвуватись дКя вирКбничих сіКьськКгКспКдарсь-ких пКтребЯ Таких вКастивКстей їм надаГ їхня якісна хара-ктеристикаК щК зумКвКюГться функГіКнаКьнКю діГю гуму-су – КрганічнКї скКадКвКї ґрунтівЯ саме сіКьськКгКспКдар-ські угіддя характеризуються наявністю ґрунтКвКгК пКк-
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ривуК якКму характерна унікаКьна прирКдна вКастивість рКдючКстіК щК й забезпечуГ їм значення КснКвнКгК засКбу вирКбниГтва зернКвКї прКдукГіїК вирКщування технічних та інших сіКьськКгКспКдарських куКьтурЯ  ВажКиве значення маГ юридичне визначення пК-няття «ґрунти»Я ЗгіднК з стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК КхКрК-ну земеКь»К «ґрунти – Ге прирКднК-істКричне КрганК-мінераКьне тіККК щК утвКриККся на пКверхні земнКї кКри і Г КсередкКм найбіКьшКї кКнГентраГії пКживних речКвинК КснКвКю життя та рКзвитку Кюдства завдяки найГіннішій свКїй вКастивКсті – рКдючКсті»Я  Зважаючи на унікаКьність та важКивість ґрунтівК ЗК Акраїни вперше визнав їх «Кб’ГктКм КсКбКивКї КхК-рКни» (стЯ 168)Я А юридичній Кітературі питання прК рКзмежування пКнять «земКі» і «ґрунти» рКзгКядаККся неКднКразКвКЯ ЮЯ ГЯ ЖарікКв вперше Кбґрунтував неКбхідність виКкрем-Кення ґрунтів у самКстійний Кб’Гкт правКвКї КхКрКниЯ  В юридичній науГі пКняття «ґрунти» визначаГться як самКстійний Кб’Гкт навкККишньКгК прирКднКгК сере-дКвищаК щК Г пКверхневим шарКм земнКї кКриК в якКму зКсередженК йКгК біКККгічний пКтенГіаК (рКдючість)К та пКв’язаний із земКями як їх прКстКрКвКю межеюЯ 2) ЗемКіК які Г теритКріаКьнКю базКюК неКбхіднКю дКя КрганізаГії сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва і пКв’язаних із ним видів діяКьнКсті – несіКьськКгКспКдар-ські угіддяЯ лі земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення викКнують рККь прКстКрКвКї базиК теритКріїК земеКьнКї пККщіК які викКристКвуються дКя дКдаткКвих (пКза рКс-КинниГтвКм та тваринниГтвКм) сіКьськКгКспКдарських та інших пКтребЯ ДК них вхКдять гКспКдарські шКяхи та прК-гКниК пККезахисні КісКві смуги та інші захисні насадженняК крім тихК щК наКежать дК земеКь КісКгКспКдарськКгК при-значенняК земКі під гКспКдарськими будівКями і двКрамиК 



315 

земКі під інфраструктурКю КптКвих ринків сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїК земКі тимчасКвКї кКнсерваГії тКщКЯ  ЗакКн дКзвККяГ рКзміщення на земКях сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення Кише гКспКдарських будівеКь і спКрудЯ Аід гКспКдарськими будівКями та спКрудами у таких випадках сКід рКзуміти вирКбничі спКрудиК які сіКь-ськКгКспКдарські тКварКвирКбники викКристКвують дКя збереженняК первіснКї КбрКбки та реаКізаГії вирКщенКї ними сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ АднакК якщК суб’Гкт маГ намір здійснити будівниГтвК й експКуатаГію вирКбничКгК Кб’Гкта не дКя первіснКїК а дКя гКибКкКї пе-рерКбки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (наприкКадК м’ясКперерКбний завКдК щК вигКтКвКяГ гКтКву дКя спКжи-вання прКдукГію)К тК рКзміщення ГьКгК Кб’Гкта на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення суперечитиме Гі-КьКвКму призначенню КзначенКї категКрії земеКьЯ202 АнаККгічна ситуаГія виникаГ й у разі будівниГтва КптКвих ринків сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ЗгіднК з стЯ 1 ЗакКну Акраїни від 25 червня 2009 рЯ «АрК КптКві ри-нки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К інфраструктура КптКвКгК ринку Г системКю КбсКугКвуючих структурК спК-рудК будівеКьК системК мережК КінійК сКужбК скКадських приміщеньК схКвищК заКівК пККщадКкК павіКьйКнівК КбКад-нанняК транспКртуК під’їзних шКяхівК засКбів зв’язкуК щК вкКючені дК прКекту (бізнес-пКану) КрганізаГії діяКьнКсті юридичнКї КсКби у статусі КптКвКгК ринку сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГіїЯ  ЗК віднКсить дК несіКьськКгКспКдарських угідь як виду земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення такКж земКі тимчасКвКї кКнсерваГії (кКнсерваГія земеКь – при-
–––––––– 202 КуКинич АЯ ФЯ АравКві прКбКеми КхКрКни і викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в Акраїні: мКнКграфія / АЯ ФЯ Ку-КиничЯ – КЯ: ЛКгКсК 2011Я – сЯ 35Я 
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пинення гКспКдарськКгК викКристання на визначений термін та заКуження абК заКісення деградКваних і маККп-рКдуктивних земеКьК гКспКдарське викКристання яких Г екКККгічнК та екКнКмічнК неефективнимК а такКж технК-геннК забруднених земеКьних діКянКкК на кКтрих немКж-КивК Кдержувати екКККгічнК чисту прКдукГіюК а перебу-вання Кюдей на Гих земеКьних діКянках Г небезпечним дКя їх здКрКв’я)Я ЗемКі тимчасКвКї кКнсерваГії сКід би буКК виКкремитиК КскіКьки їм характерні певні КсКбКивКсті пКрівнянК із іншими несіКьськКгКспКдарськими угіддямиЯ НеКбхідність такКї структуризаГії пКяснюГться на-самперед тимК щК встанКвКення КснКвнКї мети земКекК-ристування щКдК всіх сіКьськКгКспКдарських земеКь не рКзкриваГ різних стКрін правКвКгК пКняття ГіГї категКрії земеКь та їх правКвКгК режимуЯ ВЯ ВЯ Янчук ще у 1982 рЯ зрКбив виснКвКкК щК Кб’ГктКм земеКьних правКвіднКсин Г не Кише кКжна з категКрій земеКьК взята пККкремКК аКе і кКжний вид (підвид) земеКь у кКжній категКріїК наприкКад Крні угіддя203Я Юридична структура земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення КхКпКюГ всі Гі земКі та передбачаГ пКдіК за суб’ГктнК-ГіКьКвКю КзнакКюЯ А чЯ 3 стЯ 22 ЗК встанКвКенКК щК земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення переда-ються у вКасність та надаються у кКристування: а) грКмадянам – дКя ведення КсКбистКгК сеКянськК-гК гКспКдарстваК садівниГтваК гКрКдниГтваК сінКкКсіння та випасання худКбиК ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтваК фермерськКгК гКспКдарства; б) сіКьськКгКспКдарським підприГмствам – дКя ве-дення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва; 
–––––––– 203 Янчук ВЯ ВЯ АравКвКй режим пахКтных угКдий (на материаККах АкраинскКй ссА): диссЯ ЯЯЯ кандЯ юридЯ наук: 12Я00Я06 / ВЯ ВЯ ЯнчукЯ – АЯК 1982Я – сЯ 17Я 
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в) сіКьськКгКспКдарським наукКвК-дКсКідним уста-нКвам та навчаКьним закКадамК сіКьським прКфесійнК-технічним учиКищам та загаКьнККсвітнім шкККам – дКя дКсКідних і навчаКьних ГіКейК прКпаганди передКвКгК дК-свіду ведення сіКьськКгК гКспКдарства; г) несіКьськКгКспКдарським підприГмствамК устанКвам та КрганізаГіямК реКігійним КрганізаГіям і Кб’Гднанням грК-мадян – дКя ведення підсКбнКгК сіКьськКгК гКспКдарства; ґ) КптКвим ринкам сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії – дКя рКзміщення вКаснКї інфраструктуриЯ Крім тКгКК юридична структура земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення КхКпКюГ й земеКьні діКянки ГіГї категКріїК які не надані у вКасність абК кКристування грК-мадян чи юридичних КсібК іК відпКвіднК дК чЯ 2 стЯ 19 ЗКК перебувають у запасі204Я АтжеК з урахуванням закКнКдавчКгК визначення зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК їх структуриК дК земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення наКежать земеКьні діКянкиК які передані у вКасність чи надані у кК-ристування грКмадянам абК юридичним КсКбам дКя викК-ристання відпКвіднК дК чіткК визначенКгК кКнкретнКгК ГіКьКвКгК призначення з метКю вирКбниГтва сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГіїК здійснення сіКьськКгКспКдарськКї наукКвК-дКсКіднКї та навчаКьнКї діяКьнКстіК рКзміщення відпКвіднКї вирКбничКї інфраструктуриК абК хКч і не викК-ристКвуються в сіКьськКгКспКдарських ГіКяхК аКе призна-чені дКя вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК здійснення сіКьськКгКспКдарськКї наукКвК-дКсКіднКї та навчаКьнКї діяКьнКстіК рКзміщення відпКвіднКї вирКбни-чКї інфраструктуриЯ 
–––––––– 204 КуКинич АЯ ФЯ АКняття та юридичні Кзнаки земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення / АЯ ФЯ КуКинич // ЧасКпис КиївськКгК уні-верситету праваЯ – 2009Я – № 2Я – сЯ 207Я 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ  ЗакКнКдавче видіКення земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення в Ккрему самКстійну категКрію земеКь-нКгК фКнду зумКвКюГться насамперед тимК щК Гі земКі викКристКвують дКя чіткК визначенКї мети – ведення сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ ле за всіх відміннК-стей суб’Гктів земКевикКристання та характеру викКрис-тання різних угідь ствКрюГ певні правКві насКідкиК зага-Кьні дКя всіх суб’ГктівК виКкремКюГ низку КсКбКивКстей у правКвКму режимі Гих земеКьЯ сфКрмуКювати пКняття «правКвий режим земеКь» намагаКися у різних гаКузях праваЯ Адним із перших у юридичній Кітературі рКзгКянув Ге питання ІЯ ІЯ ЄвтіхіГвК який зауважив теК щК під час загаКьнКї правКвКї підстави – державнКї вКаснКсті на земКю існують різні й такіК щК не збігаються за КбсягКмК режими дКя Ккремих категКрій земеКьЯ АКзвинутК Ге пКняття у пізніших юридичних дКс-КідженняхК зКкремаК ГЯ АЯ АксГньКнкаК МЯ ІЯ КраснКваК МЯ АЯ сирКдКГваК АЯ МЯ ТурубінераЯ спіКьним дКя них Г теК щК всі вКни вважаютьК щК КснКвнКю КзнакКюК яка вказуГ на відмінність у правКвКму режимі земеКьК Г їх ГіКьКве призначенняЯ АЯ МЯ ТурубінерК МЯ ДЯ КазанГев правиКьнК рКзшириКи зміст пКняттяК вважаючиК щК відміннКсті у правКвКму режимі земеКь визначаються не Кише ГіКьК-вим призначенням земеКьнКї діКянкиК а такКж і «наКежні-стю земКі тим чи іншим суб’Гктам права земКекКристу-вання та характерКм дійснКгК викКристання земеКьнКї діКянки»Я  АКгКджуючись із ВЯ ІЯ ФедКрКвичемК дКя пКняття змі-сту правКвКгК режиму важКивий не КсКбКивий пКрядКк правКвКгК регуКюванняК а йКгК насКідКкЯ ТКмуК якщК 
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йдеться прК земеКьний правКвий режимК тК Ге – насКідКк правКвКгК регуКювання суспіКьних земеКьних віднКсин на КснКві врахування прирКдних і сКГіаКьних КсКбКивКс-тей земеКьК щК забезпечуГ інтереси суб’Гктів Гих віднКсин та спеГіаКьний пКрядКк викКристання Гих земеКьЯ ле су-купність правКвих нКрмК які встанКвиКи певний пКрядКк земКевикКристання різних видівЯ205 АнаКіз різних наукКвих пКзиГій та чиннКгК закКнК-давства Акраїни вказуГК щК КсКбКивКсті правКвКгК режиму земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення пКтрібнК рКзгКядати з урахуванням ГіКьКвКгК призначення земеКьК наКежнКсті їх певним суб’Гктам і правКмКчнКстей Гих суб’ГктівЯ АскіКьки дКя земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК приз-начення важКиве значення мають їх прирКдні характери-стикиК тК в КснКві правКвКгК режиму земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення Г принГип пКГднання КсКбКи-вКстей викКристання земКі як теритКріаКьнКгК базисуК прирКднКгК ресурсу й КснКвнКгК засКбу вирКбниГтваК ви-значений стЯ 3 ЗК АкраїниЯ лей принГип вказуГ на теК щК у характеристиГі земеКь як Кб’ГктаК врегуКьКваних земеКь-ним правКм віднКсинК КсКбКиве значення мають два пК-ККження: пК-першеК Ге теК щК земКя пКвинна рКзгКядатися у триГднКсті – як Кб’Гкт прирКдиК гКспКдарювання (кКрис-тування) і вКаснКсті»К – іК пК-другеК земКя Г «КснКвним на-ГіКнаКьним багатствКм»Я АтжеК під час визначення правК-вКгК режиму земеКь сКід керуватися закКнКдавствКмК щК врахКвуГ КсКбКивКсті земеКь як важКивКї скКадКвКї на-вкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК тКбтК екКККгічнКї скКадКвКї; закКнКдавствКмК яке регуКюГ діяКьність на зе-меКьній діКянГіК викКристКвуючи її як прирКдний ресурс 
–––––––– 205 ФедКрКвич ВЯ ІЯ ЗемеКьне правК: підручник / ВЯ ІЯ ФедКрКвич; за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – ХЯ: АравКК 2013Я – сЯ 348Я 
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та теритКріаКьну базу; й закКнКдавствКмК щК визначаГ правКвий режим земеКьнКї діКянки як КснКвнКгК засКбу вирКбниГтваЯ АКпередньК з’ясувавши пКняття земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняК щКК на думку ГЯ АЯ АксеньКн-ка206К Г першКю умКвКю дКя визначення правКвКгК режиму земеКьК сКід визначити кККК суб’Гктів земеКьних віднКсинК їх правКвий статусЯ ЗгіднК зі стЯ 14 ККнституГії Акраїни правК вКаснКсті на земКю «набуваГться і реаКізуГться грКмадянамиК юри-дичними КсКбами та державКю викКючнК відпКвіднК дК закКну»К тКбтК підстави та пКрядКк набуття права вКаснК-сті на земКю визначаються Кише закКнКмЯ Чинне земеКь-не закКнКдавствК Акраїни містить Кбмеження щКдК суб’ГктівК які мКжуть набувати у вКасність чи кКристуван-ня земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення з чітким визначенням кКнкретнКгК ГіКьКвКгК призначен-ня (чЯ 3 стЯ 22 ЗК Акраїни)Я лі суб’Гкти характеризуються такими КсКбКивКстями: на першКму місГі сучасне земеКь-не закКнКдавствК виКкремКюГ грКмадянК які пКступКвКК за умКв ринкКвКї екКнКмікиК пКвинні стати гКККвними суб’Гктами ГьКгК виду земКевикКристання; усіх Гих суб’Гктів Кб’ГднуГ теК щК вКни займаються сіКьськКгКспК-дарським земКевикКристаннямЯ ІстКтним Г й визначення у стЯ 130 ЗК кККа КсібК які мКжуть бути пКкупГями земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарсь-кКгК вирКбниГтваЯ ле – грКмадяни АкраїниК які мають сіКьськКгКспКдарську Ксвіту абК дКсвід рКбКти у сіКьськК-му гКспКдарстві чи займаються веденням тКварнКгК сіКь-ськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва; юридичні КсКби АкраїниК 
–––––––– 206 АксененКк ГЯ АЯ ЗемеКьные правККтнКшения в сссА / ГЯ АЯ Аксе-ненКкЯ – МЯ: ГКсюриздатК 1958Я – сЯ 134Я 
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устанКвчими дКкументами яких передбаченК ведення сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва�Я ВажКивим Г і закКнКдавчК встанКвКений пріКритет під час купівКі земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення грКмадянами АкраїниК які пКстійнК прКжи-вають на теритКрії відпКвіднКї місГевКї радиК де здійсню-Гться прКдаж земеКьнКї діКянкиК а такКж відпКвідними Крганами місГевКгК самКврядування (чЯ 2 стЯ 130 ЗК)Я АідкресКюючи КсКбКиву наГіКнаКьну Гінність зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК у чЯ 5 стЯ 22 ЗК закріпКенК пКККженняК згіднК з яким земКі сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення не мКжуть передаватися у вКас-ність інКземГямК КсКбам без грКмадянстваК інКземним юридичним КсКбамК інКземним державамЯ ле пКККження підкріпКюГться нКрмами пЯ 4 стЯ 81К пЯ 4 стЯ 82 ЗКК які вста-нКвКюютьК щК земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК прийняті у спадщину Гими КсКбамиК прКтягКм рКку підКя-гають відчуженню (стЯстЯ 140К 143К 145 ЗК серед підстав примусКвКгК припинення права вКаснКсті на земеКьну діКянку виКкремКюють невідчуження земеКьнКї діКянки інКземними КсКбами та КсКбами без грКмадянства у вста-нКвКений стрКк)Я АравКвий режим усіх земеКь маГ низку спіКьних рисК які виявКяються у загаКьних правах і КбКв’язках усіх суб’ГктівК які викКристКвують земКіЯ лі права та КбКв’язки передбачені стЯстЯ 90К 95 ЗК АкраїниЯ Аднак низка правК-мКчнКстей суб’Гктів сіКьськКгКспКдарськКгК земКевикК-ристання істКтнК відрізняГтьсяК щК спричинене спеГифіч-ним характерКм земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призна-ченняК зКкремаК КсКбКивКстями суб’ГктнКгК скКадуК набут-тям права вКаснКсті на вирКбКену сіКьськКгКспКдарську 
–––––––– 

� ВКднКчас сКід врахувати і мКратКрій встанКвКений ппЯб пЯ15 АЯХ «Аерехідні пКККження» ЗК АкраїниЯ 
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прКдукГію й дКхКди від її реаКізаГіїК вКаснКсті на пКсіви та пКсадки сіКьськКгКспКдарських куКьтур і насадженьК пра-вКм на Кдержання від нКвКгК вКасника земКіК земКекКрис-тувача абК місГевКї Аади кКмпенсаГії за підвищення рК-дючКсті ґрунтів у разі виКучення абК дКбрКвіКьнКї відмК-ви від земеКьнКї діКянки та інЯ лі права нехарактерні дКя суб’Гктів прав на земеКьні діКянки інших категКрійЯ АкремКї уваги засКугКвуГ правКвий режим Кб’Гктів живКї прирКдиК рКзташКваних на земеКьній діКянГі сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК які викКристК-вуються під час сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва (багатКрічні деревніК кущКві та трав’яні насадження сіКьськКгКспКдарських куКьтурК а такКж пКсіви таких куКьтур)Я Як правиККК такі Кб’Гкти не Г самКстійнимиК не мають Кзнак самКстійнКї КбКрКтКздатнКстіЯ лі Кб’Гкти Г практичнК невіддіКьними від земеКьнКї діКянкиК нена-діКені правКвКю вКастивістю КбКрКтКздатнКстіЯ сКушнКю Г думка АЯ ФЯ КуКиничаК який вважаГК щК вКасника сіКьськКгКспКдарськКї земеКьнКї діКянкиК який закКав на ній насадження чи здійснив пКсіви сіКьськК-гКспКдарських чи інших куКьтурК сКід вважати такимК щК пККіпшив агрКвирКбничі та екКККгічні пКказники сіКь-ськКгКспКдарськКї діКянки і маГ викКючне правК на Ктримання вигКд від такКгК пККіпшенняЯ В КснКві правКвКгК режиму земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення Г принГип забезпечення їх раГіК-наКьнКгК викКристання та КхКрКниЯ АКняттю раГіКнаКь-нКгК викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК приз-начення у Кітературі придіКенК багатК увагиЯ ВКнК буКК предметКм дКсКіджень ФЯ ХЯ АдіханКваК ГЯ АЯ АксГньКнкаК МЯ МЯ ВГдГнінаК АЯ АЯ ЗабГКишенськКгКК МЯ ІЯ КраснКваК ДЯ суржанаК НЯ ІЯ ТитКвКїК ТЯ ТЯ ТагірКваК НЯ МЯ ХарькКваК ВЯ ВЯ Янчука та іншихЯ  АКширене у свій час рКзуміння раГіКнаКьнКгК викК-ристання земеКь як «…дКсягнення максимаКьнКгК екКнК-мічнКгК ефекту у викКристанні земКі як КснКвнКгК засКбу 
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вирКбниГтва у сіКьськКму гКспКдарстві»207К в сучасних умКвах дКпКвнюГться вказівкКю на неКбхідність враху-вання екКККгічнКгК аспектуЯ АравиКьнК вказав на ГеК рКз-криваючи зміст раГіКнаКьнКгК викКристання земеКьК ВЯ ВЯ АГтрКвК вважаючиК щК «в умКвах кКмпКекснКгК при-рКдКкКристування зміст пКняття раГіКнаКьнКгК викКрис-тання сіКьськКгКспКдарських земеКь пКвинен бути екККК-гізКваний»208 та інЯ Беручи дК уваги теК щК викКристання земеКь у сіКь-ськКму гКспКдарстві містить мКжКивість негативнКгК впКиву на земКі та навкККишнГ прирКдне середКвище загаККмК сКід пКгКдитися із НЯ ІЯ ТитКвКюК якаК рКзкриваю-чи зміст пКняття раГіКнаКьнКгК викКристання земеКьК вказуГ на тісний взаГмКзв’язКк земеКь і праГі: «ЗемКі і праГя у сіКьськКму гКспКдарстві виступають в Крганічній ГднКстіК без якКї немКжКивК Ктримати резуКьтати праГіЯ АричКму праГя тут виступаГ не ізККьКванКК а реаКізуГться завдяки кКрисним вКастивКстям ґрунтівК їх рКдючКстіЯ ВідпКвіднКК у сіКьськКму гКспКдарстві праГя – Ге впКив Кюдини на земКі і інші прирКдні Кб’ГктиЯ саме тКму пК-няття раГіКнаКьнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК земКевикК-ристання пКвиннК вкКючати у йКгК зміст і врахування унікаКьних КсКбКивКстей сіКьськКгКспКдарськКї праГіЯ ля праГя Г не чим іншимК як земКевикКристаннямК а її раГіК-наКьність представКяГ сКбКю таку трудКву діяКьністьК яка би буКа екКККгічнК КбґрунтКванКю і біКьш дКГіКьнКю»209Я 
–––––––– 207 суржан ДЯ АЯ АравКвые вКпрКсы раГиКнаКьнКгК испККьзКвания земеКь сеКьскКхКзяйственнКгК назначения: автКрефЯ дисЯ на сКискание учЯ степени кандЯ юридЯ наук / ДЯ АЯ суржанЯ – МЯК 1979Я – сЯ 67Я 208 АетрКв ВЯ ВЯ ЭкКККгК-правКвые аспекты прКбКемы раГиКнаКьнК-гК испККьзКвания сеКьскКхКзяйственных земеКь в сссА / ВЯ ВЯ АетрКв // АравКвКе и экКнКмическКе Кбеспечение раГиКнаКьнКгК испККьзКвания земеКь в сКГиаКистических странахЯ – МЯК 1986Я – сЯ 230Я 209 АравКвые прКбКемы раГиКнаКьнКгК испККьзКвания и Кхраны сеКьскКхКзяйственных земеКь (материаККы «кругККгК стККа») / пКд редЯ ТЯ сЯ БакунинКй // ГКсударствК и правКЯ – 1998Я – № 4Я – сЯ 43Я 
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АідсумКвуючи прКанаКізКвані пКККженняК вимКга раГіКнаКьнКгК викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення пККягаГ у наукКвК КбґрунтКваних КсКб-КивКстях сіКьськКгКспКдарськКї праГіК пКв’язанКї з викК-ристанням прирКднКї вКастивКсті рКдючКсті ґрунтівК у разі викКючення мКжКивКсті Ктримання прибутку за ра-хунКк викКристання земеКь спКсКбами та метКдамиК щК ведуть дК пКгіршення її прирКдних вКастивКстейК забез-печення екКККгічнК збаКансКванКгК земКекКристуванняЯ Аід час здійснення такКгК земКекКристування не пКвинна спричинятися шкКда земКямК іншим прирКдним Кб’ГктамК неКбхіднК дКтримуватися екКККгічних правиК у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК маГ пКвністю ви-кКючатися негативний впКив і на земеКьну діКянкуК і на навкККишнГ прирКдне середКвище загаККмЯ Такий виснК-вКкК зКкремаК випКиваГ із змісту стЯстЯ 91К 96 ЗК АкраїниК які визначають КбКв’язки вКасників земеКьних діКянКк та земКекКристувачівК серед яких: забезпечувати викКрис-тання земеКьних діКянКк за їх ГіКьКвим призначеннямК дКдержувати вимКг закКнКдавства прК КхКрКну дКвкіККяК підвищувати рКдючість ґрунтів та зберігати інші кКрисні вКастивКсті земКіЯ За загаКьним правиККмК пККщі земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення не пКвинні знищуватись і пере-вКдитися в інші категКрії земеКьЯ ЗгіднК з чЯ 3 стЯ 23 ЗКК дКя будівниГтва прКмисККвих підприГмствК Кб’Гктів жит-ККвК-кКмунаКьнКгК гКспКдарстваК заКізниГь і автКмКбіКь-них шКяхівК Кіній еКектрКпередачі та зв’язкуК магістраКь-них трубКпрКвКдівК а такКж дКя інших пКтребК не пКв’язаних із веденням сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбни-ГтваК надаються переважнК несіКьськКгКспКдарські угіддя абК сіКьськКгКспКдарські угіддя гіршКї якКстіЯ А разі виКучення (викупу) сіКьськКгКспКдарських угідь (ріККіК багатКрічних насадженьК переККгівК сінКкКсівК 
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пасКвищ)К КісКвих земеКь та чагарників як КснКвнКгК за-сКбу вирКбниГтва в сіКьськКму і КісКвКму гКспКдарстві дКя пКтребК не пКв’язаних із сіКьськКгКспКдарським і КісК-гКспКдарським вирКбниГтвКм такі втрати підКягають відшкКдуваннюЯ ВідшкКдуванню підКягають такКж втра-тиК завдані Кбмеженням прав вКасників земКі і земКекКри-стувачівК у тКму чисКі КрендарівК абК пКгіршенням якКсті угідь внасКідКк негативнКгК впКивуК спричиненКгК діяКь-ністю грКмадянК юридичних КсібК Крганів місГевКгК самК-врядування абК державиК а такКж у зв’язку з викКюченням сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих земеКь і чагарників із гКспКдарськКгК Кбігу внасКідКк встанКвКення КхКрКн-нихК санітарних та інших захисних зКн (стЯ 207 ЗК)Я З КгКяду на викКаденеК мКжна виКкремити такі особ-
ливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення:  – ГентраКьне місГе ГіГї категКрії земеКь у скКаді зе-меКь Акраїни завдяки КсКбКивим прирКдним Кзнакам; – пріКритетність сіКьськКгКспКдарськКгК земКеви-кКристання серед інших видів земКевикКристання; – КбКв’язкКвість ГіКьКвКгК викКристання; – чіткК визначене кККК суб’ГктівК яким мКжуть вКни надаватися у кКристування чи у вКасність земеКьні діКян-ки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення; – чітка визначеність видів викКристанняК дКя яких земеКьні діКянки мКжуть надаватися у кКристування чи у вКасність; – встанКвКення Кбмежень та гарантій із метКю збе-реження їх ГіКьКвКгК викКристанняК КскіКьки Гі земКі Г не Кише засКбКм вирКбниГтваК а й прирКдним Кб’ГктКм; – наявність внутрішньКгК пКдіКу земеКь сіКьськКгК-спКдарськКгК призначенняК дКя кКжнКгК із підвиду яких характерні певні КсКбКивКсті; – відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдарськКгК ви-рКбниГтваК запКдіяних виКученням сіКьськКгКспКдарсь-
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ких угідь дКя викКристання у ГіКяхК не пКв’язаних із ве-денням сіКьськКгК гКспКдарства; – спеГіаКьний характер правКмКчнКстей суб’ГктівК щК КбумКвКенК КсКбКивКстями Гих земеКьЯ АКгКджуючись із ВЯ ВЯ НКсікКмК правКвий режим ви-кКристання земеКь маГ здійснюватися на КснКві застКсу-вання КандшафтнКгК підхКду шКяхКм пКанування тери-тКрії з урахуванням вимКг чиннКгК закКнКдавства Акраї-ни210Я 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

АГРОЛАНДШАФТІВ  ГКспКдарська діяКьність Кюдини супрКвКджуГться інтенсивним перетвКренням прирКдиК щК дуже частК при-звКдить дК її деградаГіїК зКкремаК знищуГться біКрізнКма-ніттяК виснажуються прирКдні ресурсиК втрачаГться при-рКдна краса пейзажівЯ Нині прирКдних КандшафтівК не пКрушених гКспКдарськКю діяКьністюК майже не заКиши-ККсяЯ А 60–80-х рЯ ХХ стЯ відбуКася їх значна трансфКрмаГія через надмірну рКзКраність схиККвих земеКьК КсвКГння значних пККщ Кісів і чагарників у сіКьськКгКспКдарські угіддяК прКмисККвКгК та меКіКративнКгК будівниГтваЯ  Ландшафт мКжна рКзгКядати як кКмпКексний при-рКдний ресурсК збереження якКгК Г життГвК неКбхідним дКя КюдстваЯ Визначення Кандшафту наведенК в ЄврКпей-ській Кандшафтній кКнвенГії (ратифікКваній ЗакКнКм Акраїни від 7 вересня 2005 рЯ)К як теритКріїК як її сприйма-ють КюдиК характер якКїК Г резуКьтатКм дії та взаГмКдії прирКдних та/абК Кюдських чинниківЯ  
–––––––– 210 НКсік ВЯ ВЯ АравК вКаснКсті на земКю АкраїнськКгК нарКду: мКнК-графія / ВЯ ВЯ НКсікЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2006Я – сЯ 128Я 
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АКгКджучись із сЯ ВЯ ЄКькінимК у дКктрині земеКьнК-гКК екКККгічнКгК праваК у правКзастКсуванні Кандшафт неКбхіднК рКзгКядати як Кдну з істКтних юридичних Кзнак земКі та земеКьнКї діКянкиК на яку неКбхіднК зважа-ти під час визначення правКвКгК режиму земеКь різних категКрійК здійснення грКмадянами й юридичними КсКба-ми суб’Гктивних прав на земеКьні діКянкиК викКнання Крганами державнКї вКади та місГевКгК самКврядування захКдів КхКрКни і викКристання земКіЯ  системний анаКіз масиву земеКьнихК аграрнихК екК-ККгічних закКнКдавчих та підзакКнних нКрмативних актівК щК стКсуються КандшафтнКї скКадКвКї регуКювання зе-меКьних віднКсинК даГ підстави дКя виКкремКення таких груп правКвих нКрмК Кб’ГктКм яких Г: прирКдний Канд-шафтК агрККандшафт (сіКьськКгКспКдарський Кандшафт)К Кандшафт насеКених пунктів («міський Кандшафт»)К ку-Кьтурний КандшафтК інші видиЯ  ЗгіднК з стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК КхКрКну земеКь»К агрККадшафт – Ге КандшафтК КснКву якКгК станКвКять сіКьськКгКспКдарські угіддя та КісКві насадженняК зКкрема КісКсмуги та інші захисні насадженняЯ АрКбКема застКсування КандшафтнКгК підхКду на зе-мКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення активнК рКзг-КядаГться українськими вченимиЯ АЯ ФЯ КуКиничем ще в 1993 рКГі буКК КбґрунтКванК пКстанКвку питання прК дК-ГіКьність видіКення агрККандшафтів (пКряд із ґрунтами та їх рКдючістю) в Ккремий Кб’Гкт правКвКї КхКрКни земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ ЗасКугКвуГ на увагу запрКпКнКване ним пКняття «агрККандшафту» «не Кише як земеКьнКгК ресурсуК а як теритКрії земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення з наявнКю на ній сукупністю при-рКдних і штучнК ствКрених кКмпКнентівК яку станКвКять Гдине ГіКеК знахКдяться між сКбКю в КптимаКьнКму кіКькі-
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снКму співвіднКшенніК щК визначенК закКнКдавствКмК а такКж нКву екКККгічну і вирКбничу якість»211Я сучасні правКві механізми щКдК викКристання зе-меКьК не врахКвують тКгКК щК такі земКіК свКГю чергКюК Г частинКю певнКгК прирКднКгК абК антрКпКгеннКгК Канд-шафтуЯ АКчаткКвим пКККженням Г теК щК Кандшафти ба-гатКфункГіКнаКьні та викКнують не тіКьки сКГіаКьні й екКнКмічні функГіїЯ свКГю чергКюК Кандшафт КднКчаснК виступаГ як прирКдний Кб’ГктК щК Г генетичнК КднКрід-нКю діКянкКю КандшафтнКї сфери з Гдиним геКККгічним фундаментКмК КднКтипним реКьГфКмК гідрКкКіматичним режимКмК взаГмКзв’язкКм ґрунту та біКГенКзів; відкрита геКсистемаК щК функГіКнуГ та рКзвиваГться під впКивКм прКГесівК КбумКвКених діГю сКнячнКї енергіїК теритКріа-Кьна системаК щК ствКрена взаГмКпКв’язаними прирКдни-ми й антрКпКгеннимиК технКгенними еКементамиЯ212 АсКбКивКсті здійснення суб’Гктивних прав на земе-Кьні діКянки з агрККандшафтами детермінуються Кб’Гктив-ними функГіями земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призна-чення як КснКви агрККандшафту та вимКгами закКнКдавст-ва з Кбмеження у викКристанні Гих земеКьЯ ТКму фізичні й юридичні КсКби мКжуть набувати права на такі діКянки з підставК умКв і в пКрядкуК визначеними закКнКм з ураху-ванням закКнКдавчих та інших Кбмежень агрККандшафтуЯ Зміст та межі здійснення права на земКі агрККандшафту детермінКвані вимКгами правКвих нКрм щКдК забезпечен-
–––––––– 211 КуКинич АЯ ФЯ АгрККандшафт як Кб’Гкт правКвКї КхКрКни / АЯ ФЯ КуКинич // АрКбКеми закКннКсті: АеспЯ міжвідКмЯ наукЯ збЯ / відпЯ редЯ ВЯ ЯЯ ТаГійЯ – ХЯ: НаГЯ юридЯ акадЯ АкраїниК 2008Я – ВипЯ 95Я – CЯ 142Я 212 АКькин сЯ ВЯ Арименение КандшафтнКгК пКдхКда к регуКирКва-нию земеКьных КтнКшений в усККвиях адаптаГии правКвКй системы Акраины к acnuio coggunautaire / сЯ ВЯ АКькин // Аченые записки Тав-рическКгК наГиКнаКьнКгК университета имЯ ВЯ АЯ ВернадскКгКЯ – серия «Юридические науки»Я – 2008Я – ТЯ 21 (60)Я – № 2Я – сЯ 242Я  
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ня екКККгК-екКнКмічнКгК Кбґрунтування сівКзмін та впК-рядкування угідьК нКрмативами КптимаКьнКгК співвіднК-шення куКьтур у сівКзмінах в різних прирКднК-сіКьськК-гКспКдарських регіКнах та ґрунтКвК-кКіматичних зКнах АкраїниК щКдК агрКхімічнКї паспКртизаГії земеКьЯ АКзгКядаючи агрККандшафт як скКадну прирКднК-теритКріаКьну системуК структура якКї значнКю мірКю заКежить від сіКьськКгКспКдарськКгК характеру її викКри-станняК правК визначаГ міру наКежнКї та мКжКивКї пКве-дінки суб’Гктів щКдК агрККандшафтів і насКідки у разі від-хиКення від встанКвКених правиКЯ    
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, 
ЗКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЗ 

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ   А ККнституГії Акраїни (стЯ 13) закріпКенКК щК всі прирКдні ресурсиК які знахКдяться в межах теритКрії АкраїниК прирКдні ресурси її кКнтинентаКьнКгК шеКьфуК викКючнКї (мКрськКї) екКнКмічнКї зКни Г Кб’Гктами права вКаснКсті АкраїнськКгК нарКдуК від імені якКгК права вКасника здійснюють Кргани державнКї вКади та Кргани місГевКгК самКврядування в межахК визначених ГіГю ККнституГіГюЯ Крім тКгКК кКжний грКмадянин маГ правК кКристуватися прирКдними Кб’Гктами права вКаснКсті нарКду відпКвіднК дК закКнуЯ ле правК закріпКенК й у спеГіаКьнКму ЗакКні Акраїни «АрК КхКрКну навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвища» (стЯ 10)Я А сіКьськКму гКспКдарстві гКККвний еКемент вирКб-ниГтва – біКККгічні прКГесиК на КснКві яких ґрунтуються всі інші – механічніК еКектричні та транспКртніЯ А зв’язку з 
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Гим у ширКкКму набКрі засКбів праГіК які викКристКву-ються у гаКузіК КсКбКиве місГе пКсідають біКККгічні засКби праГіК живі Крганізми – ґрунтиК рКсКиниК твариниЯ  ВикКристання прирКдних ресурсів і КхКрКну навкК-КишньКгК прирКднКгК середКвища неКбхіднК рКзгКядати як КснКвні умКви сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ  Аід час викКристання земеКь як КснКвнКгК засКбу вирКбниГтва та теритКріаКьнКї КснКви діяКьнКстіК сіКьсь-кКгКспКдарські тКварКвирКбники мають правК за певних Кбставин викКристКвувати й інші прирКдні ресурсиЯ сіКь-ськКгКспКдарський тКварКвирКбник будучи земКевКасни-кКм чи земКекКристувачемК мКже здійснювати і вКдКкКри-стування (дКя зрКшуванняК рибКрКзведенняК скидання стічних вКд)К КісКкКристування (загКтівКя деревини дКя пКтреб гКспКдарства)К кКристування надрами (дКбування загаКьнКпКширених кКрисних кКпаКиниК під час спКру-дження підземних схКвищ) та інЯ АКгКджуючись із ДЯ ГЯ ХасанКвимК дКя реаКізаГії екК-системнКгК підхКду в правКвКму регуКюванні прирКдКкК-ристування у сіКьськКму гКспКдарстві неКбхідний гармК-нійний рКзвитКк земеКьнКгКК вКднКгК та іншКгК прирКдК-ресурснКгК закКнКдавства в частині закріпКення прав і КбКв’язків сіКьськКгКспКдарських прирКдКкКристувачів213Я ВикКристання прирКдних ресурсів у сіКьськКму гКс-пКдарстві здійснюГться на КснКвних принГипахК передба-чених в КснКвнКму нКрмами екКККгічнКгК праваК зКкрема: принГип стаККгК рКзвитку як КснКви дКя вирішення гКК-баКьних екКККгічних та прКдКвККьчих пКтреб сьКгКденняК екКсистемнКгК підхКдуК врахування інтегрКванКсті та вза-ГмКзв’язку всіх прКГесів і явищК які відбуваються на пКа-
–––––––– 213 ХасанКв ДЯ ГЯ АравК прирКдКпККьзКвания в сеКьскКм хКзяйстве: автКрефЯ дисЯ на сКискание учЯ степени кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я06Я / ДЯ ГЯ ХасанКвЯ Анститут закКнКдатеКьства и сравнитеКьнКгК правКве-дения при АравитеКьстве АФЯ – МЯК 2008Я – сЯ 12Я 
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неті тКщКЯ Аднак правКве регуКювання викКристання прирКдних ресурсів у сіКьськКму гКспКдарстві маГ певну спеГифікуК КскіКьки визначаКьним принГипКм прирКднК-ресурсКвКгК права Г засада ГіКьКвКгК характеру прирКдК-кКристуванняК тКбтК правКві режими викКристання при-рКдних ресурсів відрізняГться заКежнК від тКгКК дКя яких ГіКей вКни застКсКвуються214Я Відтак ітиметься прК інсти-тути сіКьськКгКспКдарськКгК викКристання прирКдних ресурсів як інститути аграрнКгК праваЯ Аевна спіКьність у змісті прав кКристування Ккре-мими прирКдними ресурсами в сіКьськКму гКспКдарстві зумКвКена як Гдністю і взаГмКзв’язкКм прирКдних ресур-сівК щК Г еКементами ГдинКгК ГіККгК – навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК так і КднКтипністю завданьК які пКстають перед суб’Гктами у прКГесі кКристування при-рКдними ресурсами215Я А юридичній Кітературі всі фКрми заКучення прирК-дних ресурсів дК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва КхКпКюються назвКю «сіКьськКгКспКдарське викКристан-ня прирКдних ресурсів»Я АравК земКевикКристання в багатьКх випадках Г КбКв’язкКвКю КснКвКю здійснення інших видів прирКдК-кКристуванняЯ Відтак наявність у суб’Гкта прав на кКнкре-тну земеКьну діКянкуК згіднК зі стЯ 95 ЗКК ствКрюГ мКжКи-вість викКристКвувати у встанКвКенКму пКрядку дКя вКа-сних пКтреб наявні на земеКьній діКянГі загаКьнКпКши-рені кКрисні кКпаКиниК тКрфК КісКві угіддяК вКдні Кб’ГктиК а такКж інші вКастивКсті земКіЯ ВКднКчас АЯ ФЯ КуКинич на-гКККшуГК щК наведені пКККження сКід рКзгКядати не як 
–––––––– 214 БКндар ЛЯ АЯ Аграрне правК Акраїни: підручник / ЛЯ АЯ БКндар; за редЯ АЯ АЯ АКгрібнКгКЯ – КЯ: ІстинаК 2004Я – сЯ 228Я 215 БашмакКв ГЯ сЯ Абщее и КсКбеннКе в сКдержании права прирКдК-пККьзКвания / ГЯ сЯ БашмакКв // АравК прирКдКпККьзКвания в сссА / КтвЯ редЯ АЯ ЛЯ АкКниГкаяЯ – МЯК 1990Я – сЯ 47Я 
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прКгКККшення наявних на земеКьній діКянГі загаКьнКпК-ширених кКрисних кКпаКинК тКрфуК КісівК вКдних Кб’Гктів скКадКвими земеКьнКї діКянкиК а як надання КсКбіК яка КтримаКа правКмКчнКсті щКдК вКККдіння та кКристування земеКьнКю діКянкКюК права на викКристання зазначених прирКдних Кб’ГктівЯ Арактика прирКдКкКристування свідчить прК дКГі-Кьність КсКбКивКгК підхКду дК правКвКгК регуКювання віднКсин щКдК викКристання земеКь та тіснК пКв’язаних із нею прирКдних ресурсів (так званих Гдиних двКресур-сКвих Кб’Гктів правКвіднКсинК наприкКадК земеКьна КісКва діКянкаК земеКьнК-вКдна діКянка)Я ля КсКбКивість пККягаГ в неКбхіднКсті застКсування дК правКвКгК регуКювання зазначених суспіКьних віднКсин нКрм різних гаКузей пра-ваК тКбтК передбачаГ рКздіКьність прирКдних ресурсів як Кб’Гктів правКвіднКсинЯ А чЯ 2 стЯ 3 ЗК прКведенК рКзмежування земеКьнКгК та спеГіаКьнКгК екКККгічнКгК закКнКдавства при регуКю-ванні земеКьних віднКсинЯ ЗемеКьні віднКсиниК щК виникають під час викКрис-тання надрК КісівК вКдК а такКж рКсКиннКгК і твариннКгК світуК атмКсфернКгК пКвітряК регуКюються насамперед ЗемеКьним кКдексКмЯ А нКрмативнК-правКві акти прК надраК КісиК вКдиК рКсКинний і тваринний світК атмКсферне пКвітря застКсКвуються Кише за умКвиК якщК вКни не су-перечать ЗемеКьнКму кКдексуЯ АтжеК КснКвна та спрямК-вуюча рККь під час регуКювання зазначених віднКсин на-Кежить ЗемеКьнКму кКдексу АкраїниК якийК закріпивши свій пріКритетК пК суті вступив у фКрмаКьнК-юридичний кКнфКікт із нКрмами ККдексу Акраїни прК надраК ЛісКвКгК кКдексу АкраїниК ВКднКгК кКдексу Акраїни та нКрмами багатьКх інших екКККгК-правКвих актівЯ АКряд із земКекКристуванням водокористування Г Кдним з КснКвних видів сіКьськКгКспКдарськКгК викКрис-тання прирКдних ресурсівЯ 
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А сіКьськКму гКспКдарствіК заКежнК від функГіКна-КьнКгК викКристанняК вКда мКже відігравати і рККь пред-мета праГіК і засКбів праГіЯ Людина шКяхКм ствКрення ме-КіКративнКї мережіК канаКів та інших гідрКтехнічних спК-руд забезпечуГ вКдКзабір і дКведення вКди дК пККівЯ А ГьКму випадку вКда сКугуГ предметКм праГіЯ На сіКьськК-гКспКдарських угіддях рКбітникиК викКристКвуючи вКдні ресурсиК фКрмують Кбсяги й якість урКжаюЯ ВКднКчас вКда Г засКбКм праГіЯ На сучаснКму етапі вКдні ресурси відіграють дедаКі важКивішу рККь в аграрнКму сектКрі екКнКмікиЯ ле зумКв-КенК багатьма Кбставинами: неКбхідністю збіКьшення прКдуктивнКсті сіКьськКгК гКспКдарстваК несприятКивими агрКкКіматичними умКвами в багатьКх сіКьськКгКспКдар-ських райКнахК диспрКпКрГіями в співвіднКшенні земеКь-нКгК пКтенГіаКу та мКжКивКстей щКдК йКгК забезпечення вКдними ресурсами та іншими чинникамиЯ  АрибКизнК 90% аграрнКгК вКдКспКживання пКв’яза-нК із зрКшенням сіКьськКгКспКдарських куКьтурК решта вКди витрачаГться на КбвКднення пасКвищК на тваринни-Гьких фермахК у насеКених пунктах тКщКЯ АсКбКивістю викКристання вКдних ресурсів у сіКьськКму гКспКдарстві Г значна питКма вага безпКвКрКтнКгК вКдКпКстачанняЯ АснКвним інструментКм викКристання й управКіння вКдними ресурсами в сіКьськКму гКспКдарстві Г меКіКра-ГіяЯ ВКна стаКа важКивим напрямКм пККіпшення якКсті земКіК підвищення її рКдючКстіЯ НайпКширенішим типКм меКіКраГії Г гідрКтехнічна – зрКшуваКьні та КсушуваКьні захКдиЯ ВикКристКвуються такКж хімічнаК агрККісКмеКіК-ративнаК куКьтуртехнічна та інші види меКіКраГіїЯ ВКдні Кб’Гкти ширКкК викКристКвуються в сіКьсь-кКму гКспКдарстві такКж дКя рибниГтваК вКдКпКюК підт-римання санітарнК-гігіГнічних умКвК скидання стічних вКд та інших сіКьськКгКспКдарських пКтребЯ Як відКмКК прКми-



334 

сККве тваринниГтвК – Кдин із найбіКьших вКдКспКжива-чівЯ Така діяКьність частК Г небезпечнКю дКя дКвкіККяЯ ТКму закКнКдавствК встанКвКюГ певні Кбмеження на її здійсненняЯ ВажКивим закКнКдавчим актКмК який регуКюГ пКрядКк викКристання та КхКрКни вКд під час ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК Г ВКдний кКдекс Акраї-ни від 6 червня 1995 рЯ (даКі – ВК)Я АравК сіКьськКгКспКдарськКгК викКристання вКдних ресурсів маГ низку КсКбКивКстей правКвКгК регуКювання заКежнК від ГіКьКвКгК призначення: дКя задКвККення пи-тних та гКспКдарськК-пКбутКвих пКтребК пКтреб сіКьськК-гКК КісКвКгКК рибнКгК та мисКивськКгК гКспКдарстваЯ  ВідпКвіднК дК стЯ 65 ВКК кКристування вКдами дКя пК-треб сіКьськКгК гКспКдарства мКже здійснюватися і у пК-рядку загаКьнКгКК і спеГіаКьнКгК викКристання вКдних ре-сурсівЯ Аід час зрКшення земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення вКдКкКристувачі зКбКв’язані вжити захКдів щКдК пКпередження підтКпКенняК забКККченняК засККення та забруднення Гих земеКьЯ АередбачаГться встанКвКення нКрмативів якКсті пККивнКї вКдиЯ ЗрКшення сіКьськКгКспК-дарських угідь стічними вКдами мКже бути дКзвККенК Кб-КаснимиК КиївськКюК севастКпККьськКю міськими держав-ними адміністраГіямиК КрганКм викКнавчКї вКади АвтКнК-мнКї АеспубКіки Крим з питань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища за пКгКдженням із ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику у сфері санітарнКгК та епідемічнКгК бКагКпККуччя насеКен-няК і ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК який реаКізуГ державну пККітику в сфері ветеринарнКї медиГиниЯ ЗрКшення сіКьськКгКспКдарських угідь і скидання дренажних вКд у вКдні Кб’Гкти здійснюГться на підставі дКзвККу на спеГіаКьне викКристання вКдних Кб’ГктівЯ Аід час Ксушення земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначен-ня мають здійснюватися захКди щКдК запКбігання дегра-
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даГії та вітрКвій ерКзії Гих земеКьК а такКж пКгіршення стану вКдних Кб’ГктівЯ ЗагаКьне викКристання вКдних ресурсів характери-зуГться незначним навантаженням на екКсистему: забір вКди здійснюГться без спеГіаКьних технічних пристрКївК а забруднюючі речКвини у вКдні Кб’Гкти не скидаютьсяЯ АрикКадами загаКьнКгК викКристання вКдних ресурсів Г купанняК пКавання на чКвнахК КюбитеКьське і спКртивне рибаКьствКК вКдКпій сіКьськКгКспКдарських тварин тКщКЯ  ЗагаКьне викКристання вКдних ресурсів мКже здій-снюватися і на вКдних Кб’ГктахК наданих у кКристуванняЯ ВКдні Кб’Гкти надаються в кКристування на умКвах Крен-ди без Кбмеження права загаКьнКгК вКдКкКристуванняК крім випадківК визначених закКнКмЯ За стЯ 47 ВКК на вКд-них Кб’ГктахК наданих в КрендуК загаКьне вКдКкКристу-вання дКпускаГться на умКвахК встанКвКених вКдКкКрис-тувачемК за пКгКдженням з КрганКмК який надав вКдний Кб’Гкт в КрендуЯ ВКдКкКристувачК який узяв вКдний Кб’Гкт у кКристу-вання на умКвах КрендиК зКбКв’язаний дКвКдити дК відКма насеКення умКви вКдКкКристуванняК а такКж прК забКрКну загаКьнКгК вКдКкКристування на вКднКму Кб’ГктіК нада-нКму в КрендуЯ ЯкщК вКдКкКристувачем абК відпКвіднКю радКю не встанКвКенК таких умКвК загаКьне вКдКкКристу-вання визнаГться дКзвККеним без КбмеженьЯ ДК спеГіаКьнКгК викКристання вКдних ресурсів на-Кежать забір вКди із застКсуванням спеГіаКьних технічних пристрКїв і скидання забруднюючих речКвин у вКдні Кб’ГктиЯ На такі види викКристання вКдних ресурсів пКт-рібнК КфКрмити відпКвідний дКзвіКЯ АКрядКк пКгКдження та видачі дКзвККів на спеГіаКьне вКдКкКристування вста-нКвКенК пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 13 березня 2002 рЯ АсКбКиві вимКги закКнКдавствК ставить дК вКдних Кб’ГктівК щК викКристКвуються дКя рибниГтваЯ ЗгіднК зі 
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стЯ 2 ЗакКну Акраїни від 6 КютКгК 2003 рЯ «АрК рибуК інші вКдні живі ресурси та харчКву прКдукГію з них» вирКщу-вання риби чи інших вКдних живих ресурсів у рибКгКспК-дарських вКдних Кб’Гктах (їх діКянках) та кКнтинентаКь-нКму шеКьфі Акраїни дКзвККяГться суб’Гктам гКспКдарст-ва за наявнКсті пКзитивнКї ветеринарнК-санітарнКї КГінки стану (визначаГ ГентраКьний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику у сфері ветеринарнКї меди-Гини) вКдних Кб’ГктівЯ ВідпКвіднК дК стЯ 68 ВКК на вКдних Кб’ГктахК щК викК-ристКвуються дКя рибнКгК гКспКдарстваК права вКдКкКрис-тувачів мКжуть бути Кбмежені в інтересах КстанньКгКЯ На вКдКкКристувачів пКкКадаГться КбКв’язКк пККіпшувати екКККгічний стан рибКгКспКдарських вКдних Кб’Гктів та дКтримуватися санітарнКгК режиму прибережних захисних смугЯ АрКведення гідрКмеКіКративних рКбіт у місГяхК де перебувають вКдКпКавні птахиК хутрКві звіріК а такКж прК-мисККвий виККв риби в місГях рКзведення бКбрів і хКхуКів здійснюГться з ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері рибнКгК гКспКдарстваК і ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ дер-жавну пККітику у сфері мисКивськКгК гКспКдарстваЯ  ЗакКнКдавствК регуКюГ скидання сіКьськКгКспКдар-ських стічних вКд у вКдні Кб’ГктиЯ ЗКкремаК ставКяться вимКги щКдК Ктримання дКзвККів на спеГіаКьне викКрис-тання вКдних Кб’Гктів дКя Гих пКтребК встанКвКення і дК-тримання нКрмативів граничнК дКпустимих кКнГентраГій шкідКивих речКвин у стічних вКдах і граничнК дКпустимК-гК скидання забруднюючих речКвин у вКдні Кб’ГктиЯ ЗабК-рКняГться скидати стічні вКди без встанКвКення нКрма-тивів граничнК дКпустимКгК скиданняЯ А разі перевищен-ня встанКвКених нКрмативів скидання сіКьськКгКспКдар-ських стічних вКд мКже бути КбмеженеК зупиненК абК й припиненКЯ 
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Арава та КбКв’язки вКдКкКристувачів ГіКкКм пКши-рюються і на суб’Гкти аграрнКгК праваЯ ВКдКкКристувачі мають правК на загаКьне та спеГіаКьне викКристання вК-дних ресурсівК вимагати від вКасника вКднКгК Кб’Гкта абК вКдКпрКвіднКї системи підтримання наКежнКї якКсті вКдиК спКруджувати гідрКтехнічні та інші вКдКгКспКдарські Кб’ГктиК рКбити їх рекКнструкГію і ремКнтК передавати вКду іншим вКдКкКристувачамЯ Арава Кстанніх щКдК ви-кКристання вКдних ресурсів мКжуть бути КбмеженіК а умК-ви вКдКкКристування змінені КрганКмК який видав дКзвіК на спеГіаКьне вКдКкКристування чи надав вКдний Кб’Гкт у кКристування абК в Кренду в разі маККвКддяК загрКзи ви-никнення епідемій та епізККтійК в іншихК передбачених закКнКдавствКмК випадкахЯ ВКднКчас у разі припинення чи Кбмеження права спеГіаКьнКгК викКристання вКдних ре-сурсів вКасникам вКдних Кб’Гктів і вКдКкКристувачам ма-ють бути відшкКдКвані запКдіяні ним збиткиК за виняткКм випадкуК якщК таке припинення чи Кбмеження стаККся внасКідКк пКрушення ними вКднКгК закКнКдавства чи умКв дКгКвКруЯ ВК пКкКадаГ на вКдКкКристувачів такі КбКв’язки: бу-ти КщадКивими щКдК вКдних ресурсівК дбати прК їх відт-вКрення та пККіпшення якКсті вКдиК кКристуватися вКдКю відпКвіднК дК ГіКей та умКв її наданняК дКтримуватися встанКвКених екКККгічних нКрмативів вКдКкКристуванняК застКсКвувати ефективні сучасні технічні засКби й технК-ККгії дКя утримання свКГї теритКрії в наКежнКму станіК а такКж вживати захКдів щКдК запКбігання забрудненню вКдних Кб’Гктів стічними (дКщКвими) вКдамиК не дКпуска-ти пКрушення прав інших вКдКкКристувачівК а такКж за-пКдіяння шкКди гКспКдарським Кб’Гктам і дКвкіККюК здій-снювати спеГіаКьне викКристання вКдних ресурсів Кише за наявнКсті дКзвККуК безперешкКднК дКпускати на свКї Кб’Гкти державних інспектКрів ГентраКьнКгК Кргану ви-
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кКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику із здійс-нення державнКгК нагКяду (кКнтрККю) у сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК раГіКнаКьнКгК викКристанняК відтвКрення й КхКрКни прирКдних ресур-сівК а такКж грКмадських інспектКрів з КхКрКни дКвкіККяК які здійснюють перевірку дКдержання вимКг вКднКгК за-кКнКдавстваК і надавати їм безКпКатнК неКбхідну інфКр-маГіюК свКГчаснК інфКрмувати ГентраКьний Крган викК-навчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику із здійснен-ня державнКгК нагКяду (кКнтрККю) у сфері КхКрКни на-вкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК раГіКнаКьнКгК ви-кКристанняК відтвКрення й КхКрКни прирКдних ресурсівК ГентраКьний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ держа-вну пККітику в сфері санітарнКгК та епідемічнКгК бКагК-пККуччя насеКенняК Ааду міністрів АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК місГеві державні адміністраГії та Кргани місГевКгК самКврядування прК виникнення аварійних забруднень; вживати невідкКадних захКдів щКдК КіквідаГії насКідків аварійК які мКжуть спричинити пКгіршення якКсті вКдиЯ ЗакКн встанКвКюГ КсКбКивий режим сіКьськКгКспК-дарськКї діяКьнКсті у вКдККхКрКнних зКнахЯ ЗКкремаК в них забКрКняГться зменшувати прирКдний рКсКинний пКкрив і КісистістьК рКзКрювати запКавні земКі та застКсКвувати на них засКби хімізаГіїК прКвадити КсушуваКьні меКіКра-тивні рКбКти на забКККчених діКянках та урКчищах у вер-хів’ях річКкК здійснювати сіКьськКгКспКдарську діяКьністьК щК мКже негативнК впКинути на стан вКднКгК Кб’ГктаЯ А межах вКдККхКрКнних зКн виКкремКюють земКі прибере-жних захисних смуг та смуги відведення з КсКбКивим ре-жимКм їх викКристанняК зКкрема з режимКм КбмеженКї сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ А прибережних захис-них смугах уздКвж річКкК навкККК вКдКйм та на КстрКвах забКрКняГться: рКзКрювання земеКь (крім підгКтКвки ґрунту дКя заКуження та заКісення)К а такКж садівниГтвК 
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та гКрКдниГтвК; зберігання та застКсування пестиГидів і дКбрив; вКаштування Кітніх табКрів дКя худКби; будівни-ГтвК будь-яких спКруд (крім гідрКтехнічнихК навігаГійнК-гК призначенняК гідрКметричних та Кінійних)К зКкрема баз відпКчинкуК дачК гаражів та стКянКк автКмКбіКів; миття та КбсКугКвування транспКртних засКбів і техніки; вКашту-вання зваКищ сміттяК гнКГсхКвищК накКпичувачів рідких і твердих відхКдів вирКбниГтваК кКадКвищК скКтКмКгиКь-никівК пККів фіКьтраГії тКщКЯ ДКя ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті акти-внК викКристКвуються надраЯ ЗКкремаК в недіючих шахтах вирКщують грибиК квітиК КвКчі та інші рКсКиниЯ Надрами пКсКугКвуються дКя витримування винКматеріаКівК збері-гання харчКвКї прКдукГії тКщКЯ ККрисні кКпаКини місГе-вКгК значення та прісні підземні вКди застКсКвують дКя ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ З КгКяду на ГеК не мКжна пКгКдитися з висККвКенКю в юридичній Кітера-турі думкКюК щК віднКсини з викКристання надрК які ви-никають у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК не надіКені настіКьки вираженКю спеГифікКюК щКб видіКяти їх із сукупнКсті правКвіднКсин з надрКкКристування216Я  ВажКивим закКнКдавчим актКмК який регуКюГ КхК-рКну надр під час ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКь-нКстіК Г ККдекс Акраїни прК надра від 27 Кипня 1994 рЯ (даКі – КпН)Я  Фактичні Кзнаки рКзмежування загаКьнКгК та спеГі-аКьнКгК викКристання надр навКдяться у стЯ 23 ККдексу прК надраК яка надаГ вКасникам земеКьних діКянКк і зем-КекКристувачам правК без Ктримання спеГіаКьних дКзвК-Ків та без гірничих відвКдів видКбувати дКя сіКьськКгКс-
–––––––– 216 ХасанКв ДЯ ГЯ АравК прирКдКпККьзКвания в сеКьскКм хКзяйстве: автКрефЯ дисЯ на сКискание учЯ степени кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я06Я / ДЯ ГЯ ХасанКвЯ Анститут закКнКдатеКьства и сравнитеКьнКгК правКве-дения при АравитеКьстве АФЯ – МЯК 2008Я – сЯ 6Я 
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пКдарських пКтреб кКрисні кКпаКини місГевКгК значення і тКрф загаКьнКю гКибинКю рКзрКбки дК 2 м і підземні вКди дКя вКасних гКспКдарськК-пКбутКвих пКтребК неГентраКі-зКванКгК та ГентраКізКванКгК (крім вирКбниГтва фасКва-нКї питнКї вКди) гКспКдарськК-питнКгК вКдКпКстачанняК за умКви щК прКдуктивність вКдКзабКрів підземних вКд не перевищуГ 300 кубічних метрів на дКбу та викКристКву-вати надра дКя гКспКдарських і пКбутКвих пКтребЯ  сКід зазначитиК щК у багатьКх сіКьськКгКспКдарсь-ких підприГмствах і фермерських гКспКдарствах Гим пра-вКм активнК кКристуютьсяЯ ВКднКчас Ге мКже мати нега-тивні насКідки у вигКяді пКрушення геКККгічнКї структу-риК і мКжКивКсті виникнення зсувів абК інших небажаних явищЯ Через Ге КпН встанКвКюГ Кбмеження на видКбу-вання кКрисних кКпаКин місГевКгК значення і тКрфу із застКсуванням спеГіаКьних технічних засКбівК які мКжуть призвести дК небажаних змін у дКвкіККіЯ суб’Гкти сіКьсь-кКгКспКдарськКї діяКьнКсті зКбКв’язані пКгКджувати таке видКбування кКрисних кКпаКин із місГевими радами та КбКаснимиК КиївськКю та севастКпККьськКю міськими державними адміністраГіямиЯ ВикКристання дКя пКтреб сіКьськКгК гКспКдарства кКрисних кКпаКин загаКьнКдержавнКгК значенняК а такКж прісних підземних вКд і кКрисних кКпаКин місГевКгК зна-ченняК якщК перевищуються дКзвККені Кбсяги викКрис-тання дКя гКспКдарських і пКбутКвих пКтребК мКжКиве Кише на підставі дКзвККуЯ АКрядКк надання спеГіаКьних дКзвККів на кКристування надрами затверджений пКста-нКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 30 травня 2011 рЯ ЗакКн пКкКадаГ на кКристувачів надр під час здійс-нення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті КбКв’язКк КхК-рКняти надраК забезпечувати безпеку КюдейК майна та дКвкіККяЯ ВідпКвіднК дК стЯ 55 КпНК кКристування надра-ми дКя сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті здійснюГться за 
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відпКвідними прКектамиК в яких мають передбачатися захКдиК щК забезпечують знешкКдження стічних вКдК шкідКивих речКвин і відхКдів сіКьськКгК гКспКдарства абК ККкаКізаГію їх у визначених межахК а такКж запКбі-гають їх прКникненню в інші прирКдні Кб’ГктиЯ А разі пКрушення Гих вимКг скидання в надра стічних вКдК за-хКрКнення шкідКивих речКвин і відхКдів вирКбниГтва пКвиннК бути КбмеженКК тимчасКвК забКрКненК (зупине-нК) абК припиненК ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни праГіК чи іншими державними Крганами в пКрядкуК пе-редбаченКму закКнКдавствКм АкраїниЯ ВикКристання надр дКя захКрКнення відхКдів сіКь-ськКгК гКспКдарстваК засКбів хімізаГіїК скидання стічних вКд сіКьськКгКспКдарських підприГмств дКпускаГться на підставі стЯ 22 КпН у виняткКвих випадках із дКтриманням вимКг закКнКдавства прК відхКди і прК пестиГиди й агрК-хімікатиЯ ВКднКчас надра дКя зазначених пКтреб пКвинні надаватися за резуКьтатами спеГіаКьних дКсКіджень та на підставі прКектівК викКнаних на замКвКення таких сіКьсь-кКгКспКдарських підприГмствЯ АравКві КсКбКивКсті сіКьськКгКспКдарськКгК викК-ристання рКсКиннКгК світу визначені ЗакКнКм Акраїни від 9 квітня 1999 рЯ «АрК рКсКинний світ»Я ЗгіднК зі стЯ 3 ГьКгК ЗакКнуК рКсКинний світ станКвить сКбКю сукупність усіх видів рКсКинК а такКж грибів та утвКрених ними угрупК-вань на певній теритКріїК тКбтК вКни мають бути части-нКю екКсистемиК а не виКучені з навкККишньКгК прирКд-нКгК середКвищаЯ Аб’Гктами рКсКиннКгК світу ЗакКн ви-знаГ дикКрКсКі та інші несіКьськКгКспКдарськКгК призна-чення судинні рКсКиниК мКхКпКдібніК вКдКрКстіК Кишайни-киК а такКж гриби на всіх стадіях рКзвитку та утвКрені ни-ми прирКдні угрупКванняЯ сКід відрізняти правКвий режим рКсКин як Кб’Гктів прирКднКресурсКвКгК права та правКвий режим рКсКин як 
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Кб’Гктів аграрнКгК праваЯ ВіднКсини у сфері КхКрКниК ви-кКристання та відтвКрення рКсКин і багатКрічних наса-джень сіКьськКгКспКдарськКгК призначення регуКюються відпКвідним закКнКдавствКм АкраїниЯ  ВКднКчас дикКрКсКі рКсКини ширКкК викКристКву-ються у сіКьськКму гКспКдарстві дКя випасання худКбиК сінКкКсінняК збирання Кікарських рКсКинЯ Дикі рКсКини мКжуть бути бур’янамиК з якими прКвКдиться бКрКтьба згіднК із ЗакКнКм Акраїни від 14 жКвтня 1998 рЯ «АрК за-хист рКсКин»Я А статтях 9 і 10 ЗакКну «АрК рКсКинний світ» визна-ченК фактичні Кзнаки рКзмежування загаКьнКгК та спеГіа-КьнКгК викКристання рКсКинЯ ТакКю КзнакКю Г збирання рКсКинних ресурсів дКя задКвККення їх вирКбничих та наукКвих пКтребК а такКж із метКю Ктримання прибутку від реаКізаГії Гих ресурсів абК прКдуктів їх перерКбкиЯ  суб’Гкти аграрнКгК права мКжуть у пКрядку загаКь-нКгК викКристання Кб’Гктів рКсКиннКгК світу збирати Кі-карську й технічну сирКвинуК квітиК ягКдиК пККдиК гриби та інші харчКві прКдуктиЯ Аднак вКни не мають права на реа-КізаГію зібраних у загаКьнКму пКрядку рКсКинЯ ЗабКрК-няГться збирання у пКрядку загаКьнКгК викКристання дикКрКсКих рКсКинК які наКежать дК переКіку наркКтикК-вмісних рКсКинК їх пККдівК насінняК пісКяжнивних заКиш-ківК відхКдів сирКвини тКщКЯ ЗагаКьне викКристання прирКдних рКсКинних ресу-рсів у разі їх виснаженняК різкКгК зменшення пКпуКяГійнКї та ГенКтичнКї різнКманітнКсті тКщК мКже бути Кбмежене АадКю міністрів АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК місГевими Крганами викКнавчКї вКади та Крганами місГевКгК самКв-рядуванняК а такКж ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК іншими упКвнК-важеними ГентраКьними Крганами викКнавчКї вКади від-пКвіднК дК їх кКмпетенГіїЯ 
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спеГіаКьне викКристання рКсКиннКгК світу суб’Гкти аграрнКгК права здійснюють у підприГмниГькій діяКьнКсті шКяхКм збирання Кікарських рКсКинК загКтівКі деревини під час рубКк гКККвнКгК кКристування; загКтівКя живиГі; загКтівКя кКриК КубуК деревнКї зеКеніК деревних сКків тКщК; збирання квітівК ягідК пККдівК гКріхівК насінняК грибівК КісКвКї підстиКкиК Кчерету тКщК; загКтівКя сіна; випасання худКбиЯ  спеГіаКьне викКристання прирКдних рКсКинних ре-сурсів здійснюГться за дКзвКККм юридичними абК фізич-ними КсКбами дКя задКвККення їх вирКбничих та наукКвих пКтребК а такКж із метКю Ктримання прибутку від реаКіза-Гії Гих ресурсів абК прКдуктів їх перерКбкиЯ  Не пКтребують дКзвККу на спеГіаКьне викКристання прирКдних рКсКинних ресурсів: вКасники земеКьних діКя-нКкК на яких знахКдяться Кб’Гкти рКсКиннКгК світуК крім тихК щК занесені дК ЧервКнКї книги Акраїни та ЗеКенКї книги Акраїни; кКристувачі (зКкрема Крендарі) земеКьних діКянКкК які їм наданК дКя ГіКьКвКгК призначення (веден-ня фермерськКгК гКспКдарстваК КсКбистКгК підсКбнКгК гКспКдарстваК кККективнКгК садівниГтваК гКрКдниГтваК сінКкКсінняК випасання худКби)К за виняткКм викКристан-ня ними дикКрКсКих судинних рКсКинК мКхКпКдібнихК вК-дКрКстейК КишайниківК а такКж грибівК види яких занесені дК ЧервКнКї книги АкраїниК та прирКдних рКсКинних угрупКваньК занесених дК ЗеКенКї книги АкраїниЯ  спеГіаКьне викКристання прирКдних рКсКинних ресурсів загаКьнКдержавнКгК значення здійснюГться за дКзвКККмК щК видаГться в пКрядкуК який визначаГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ спеГіаКьне викКристання прирКдних рКсКинних ресурсів місГевКгК значення здій-снюГться за дКзвКККмК щК видаГться в пКрядкуК який ви-значаГться ВерхКвнКю АадКю ААК та Крганами місГевКгК самКврядуванняЯ  Видача дКзвККів на спеГіаКьне викКристання прирК-дних рКсКинних ресурсів здійснюГться у межах Кімітів їх викКристанняЯ  
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Випасання худКби вважаГться спеГіаКьним видКм викКристання рКсКинних ресурсів і пКтребуГ Ктримання дКзвККуЯ ВикКристання прирКдних рКсКинних ресурсів дКя випасання худКби та забезпечення інших пКтреб тва-ринниГтва здійснюГться на земеКьних діКянкахК щК ви-значаються в устанКвКенКму земеКьним закКнКдавствКм пКрядкуЯ ВикКристання прирКдних рКсКинних ресурсів дКя випасання худКби та забезпечення інших пКтреб тва-ринниГтва забКрКняГтьсяК якщК Ге мКже призвести дК деградаГії земеКьК зайнятих Кб’Гктами рКсКиннКгК світуК абК перешкКджаГ їх свКГчаснКму прирКднКму відтвКрен-ню (стЯ 18 ЗА «АрК рКсКинний світ»)Я На сіКьськКгКспКдар-ські підприГмства пКкКадаГться КбКв’язКк здійснювати відтвКрення прирКдних рКсКинних ресурсів у межах нада-них їм земеКьних діКянКкЯ ВипаКювання сухКї рКсКиннКсті абК її заКишків дКпускаГться Кише в разі гКспКдарськКї неКбхіднКсті за відпКвідним дКзвКККм КбКаснихК КиївськКї та севастКпККьськКї міських державних адміністраГійК а на теритКрії АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим – Кргану викК-навчКї вКади ААК із питань КхКрКни навкККишньКгК при-рКднКгК середКвищаЯ ШирКкК викКристКвуються у сіКьськКму гКспКдарс-тві лісові ресурси у вигКяді деревиниК технічнКї сирКвиниК харчКвихК кКрмКвихК Кікарських та інших прКдуктів КісуЯ АравКвіднКсиниК пКв’язані з викКристанням КісКвих ресу-рсівК регуКюються насамперед ЛісКвим кКдексКм Акраїни в редакГії від 8 КютКгК 2006 рЯ (даКі – ЛК)Я ВикКристання КісКвих ресурсів мКже здійснюватися в пКрядку загаКьнКгК та спеГіаКьнКгК викКристанняЯ суб’Гкти аграрнКгК права мають правК в Кісах дер-жавнКї та кКмунаКьнКї вКаснКстіК а такКж за згКдКю вКас-ника в Кісах приватнКї вКаснКсті віКьнК перебуватиК безК-пКатнК без видачі спеГіаКьнКгК дКзвККу збирати дКя вКа-снКгК спКживання дикКрКсКі трав’яні рКсКиниК квітиК ягК-
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диК гКріхиК гриби тКщКК крім випадківК передбачених Гим ККдексКм та іншими закКнКдавчими актами АкраїниЯ МаксимаКьні нКрми безКпКатнКгК збКру дикКрКсКих трав’яних рКсКинК квітівК ягідК гКріхівК грибів тКщК встанК-вКюються Крганами викКнавчКї вКади відпКвіднК дК ГьКгК ККдексу за пКданням Кргану викКнавчКї вКади з питань КісКвКгК гКспКдарства ААКК ГентраКьнКгК Кргану викК-навчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КісК-вКгК гКспКдарстваК пКгКдженим з КрганКм викКнавчКї вКади з питань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК сере-дКвища ААКК КбКаснимиК КиївськКюК севастКпККьськКю міськими державними адміністраГіямиЯ А разі ухваКення рішення прК встанКвКення максимаКьних нКрм безКпКат-нКгК збКру дикКрКсКих трав’яних рКсКинК квітівК ягідК гКрі-хівК грибів тКщК КбКаснимиК КиївськКюК севастКпККьськКю міськими державними адміністраГіями таке рішення пК-гКджуГться ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвищаЯ А пКрядку спеГіаКьнКгК викКристання мКжуть здій-снюватися такі види викКристання КісКвих ресурсів: загК-тівКя деревини; загКтівКя другКрядних КісКвих матеріа-Ків; пКбічні КісКві кКристування; викКристання кКрисних вКастивКстей Кісів дКя куКьтурнК-КздКрКвчихК рекреаГій-нихК спКртивнихК туристичних і КсвітньК-вихКвних ГіКейК пКтреб мисКивськКгК гКспКдарстваК прКведення наукКвК-дКсКідних рКбіт та інЯ АмКвКю спеГіаКьнКгК викКристання КісКвих ресурсів Г Ктримання земеКьнКї діКянки дКя ГіГї метиЯ  АКрядКк спеГіаКьнКгК викКристання КісКвих ресурсів та АКрядКк видачі спеГіаКьних дКзвККів на викКристання КісКвих ресурсів встанКвКюються АКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 23 травня 2007 рЯ «АрК врегуКювання питань щКдК спеГіаКьнКгК викКристання КісКвих ресурсів»Я 
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спеГіаКьне викКристання КісКвих ресурсів на виді-Кеній КісКвій діКянГі прКвКдиться за спеГіаКьним дКзвК-ККм – КісКрубний квитКк абК КісКвий квитКкК щК видаГть-ся безКпКатнКЯ спеГіаКьний дКзвіК на загКтівКю деревини в пКрядку рубКк гКККвнКгК кКристування видаГться Крга-нКм викКнавчКї вКади з питань КісКвКгК гКспКдарства Ав-тКнКмнКї АеспубКіки КримК ГентраКьним КрганКм викК-навчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КісК-вКгК гКспКдарстваЯ спеГіаКьний дКзвіК на інші види спеГі-аКьнКгК викКристання КісКвих ресурсів видаГться вКасни-ками Кісів абК пКстійними КісКкКристувачамиЯ На видіКених КісКвих діКянках мКжуть викКристКву-ватися Кише ті КісКві ресурси і тіКьки дКя ГіКейК щК пе-редбачені виданим спеГіаКьним дКзвКККмЯ А Кісах без запКдіяння їм шкКди мКже здійснюватися загКтівКя другКрядних КісКвих матеріаКів: живиГіК пнівК Кубу та кКриК деревнКї зеКеніК деревних сКків (стЯ 72 ЛКК АКрядКк загКтівКі другКрядних КісКвих матеріаКів і здійс-нення пКбічних КісКкКристувань в Кісах АкраїниК затвер-джений пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 23 квітня 1996 рЯК АравиКа загКтівКі живиГі в Кісах Акраї-ниК затверджені пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 8 КютКгК 1996 рЯ)Я Ліміт викКристання КісКвих ресурсів під час загКтів-Кі другКрядних КісКвих матеріаКів встанКвКюГться відпК-відними Крганами викКнавчКї вКади за пКданням Кргану викКнавчКї вКади з питань КісКвКгК гКспКдарства АвтКнК-мнКї АеспубКіки КримК ГентраКьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КісКвКгК гКспКдарстваК пКгКдженим з КрганКм викКнавчКї вКади з питань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК КбКаснимиК КиївськКюК се-вастКпККьськКю міськими державними адміністраГіямиЯ А разі ухваКення рішення прК встанКвКення Кіміту викКрис-
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тання КісКвих ресурсів під час загКтівКі другКрядних КісК-вих матеріаКів КбКаснимиК КиївськКюК севастКпККьськКю міськими державними адміністраГіями таке рішення пК-гКджуГться ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвищаЯ А Кісах без запКдіяння їм шкКди мКжуть здійснювати-ся пКбічні КісКві кКристуванняЯ ВідпКвіднК дК АКрядку здійснення пКбічних КісКвих кКристувань в Кісах АкраїниК затвердженКму пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 23 квітня 1996 рЯК пКбічні КісКві кКристування мКжна пКді-Кити на дві групиЯ ДК першКї наКежать пКбічні КісКві кКри-стуванняК Кб’ГктКм яких Г КісЯ ДК другКї – не тіКьки КісК аКе й земКі КісКвКгК фКндуК не пКкриті КісКмЯ ДК них наКежать: загКтівКя сінаК випасання худКбиК рКзміщення пасікК загКті-вКя дикКрКсКих пККдівК гКріхівК грибівК ягідК Кікарських рКс-КинК збирання КісКвКї підстиКкиК загКтівКя КчеретуЯ АКбічні КісКві кКристування пКвинні здійснюватися без запКдіяння шкКди КісуЯ ДКя сінКкКсіння мКжуть викКристКвуватися незаКіс-нені зрубиК гаКявини та інші не вкриті КісКвКю рКсКинніс-тю земКіК на яких не КчікуГться прирКдне КісКвіднКвКенняЯ В Ккремих випадках дКя загКтівКі сіна мКжуть викК-ристКвуватися міжряддя КісКвих куКьтурК пКантаГійК зріджені КісКнасадженняЯ Термін сінКкКсіння зазначаГться у КісКвКму квиткуЯ Випасання худКбиК за виняткКм кізК дКзвККяГться на вкритих і не вкритих КісКвКю рКсКинністю земКях КісКвК-гК фКндуК якщК Ге не завдаГ їм шкКдиЯ МісГя та терміни випасання худКби зазначаються у КісКвКму квиткуЯ На теритКріях Кб’Гктів прирКднК-запКвіднКгК фКнду випасання худКби мКже здійснюватися Кише за умКвиК щК вКнК не суперечить їх ГіКьКвКму призначеннюЯ ЗакКнКдавчК встанКвКенК забКрКнені місГя випа-сання худКбиЯ  
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ВКасники худКби зКбКв’язані за вказівкКю пКстійних КісКкКристувачів звКдити КгКрКжі навкККК прКгКнів дКя худКби та пасКвищК рКзташКваних пКбКизу КісКвих куКь-турК рКзсадників та інших діКянКк КісуЯ  ЗгіднК з стЯ 87 ЛК АкраїниК підприГмстваК устанКвиК КрганізаГії та грКмадяни відпКвіднК дК закКнКдавства зКбКв’язані пКгКджувати свКю діяКьністьК яка впКиваГ абК мКже впКивати на стан і відтвКрення КісівК з Крганами викКнавчКї вКади з питань КісКвКгК гКспКдарства та з пи-тань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК ГентраКьним КрганКм ви-кКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КісКвКгК гКспКдарстваК КбКаснимиК КиївськКюК севастК-пККьськКю міськими державними адміністраГіями та ін-шими КрганамиЯ ВикКристання твариннКгК світу дКя сіКьськКгКспК-дарських пКтреб характеризуГться певними КсКбКивКстя-миЯ Фізичні та юридичні КсКбиК які утримують та викКрис-тКвують тварин у сіКьськКму гКспКдарствіК зКбКв’язані дК-тримуватися вимКг закКнКдавстваК а такКж не дКпускати пКрушень прав і закКнних інтересів інших фізичних і юри-дичних Ксіб та не ствКрювати загрКзи безпеГі КюдейК а та-кКж тваринК зКкрема через жКрстКке пКвКдження з нимиЯ ЗгіднК зі стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК захист тварин від жКрстКкКгК пКвКдження»К тварини – біКККгічні Кб’ГктиК щК віднКсяться дК фауни: сіКьськКгКспКдарськіК дКмашніК дикіК у тКму чисКі дКмашня і дика птиГяК хутрКвіК КабКра-тКрніК зККпаркКвіК ГиркКвіЯ АсКбКивКсті сіКьськКгКспКдарськКгК викКристання твариннКгК світу врегуКьКванК низкКю закКнів Акраїни: від 13 грудня 2001 рЯ «АрК тваринний світ»К від 22 КютКгК 2000 рЯ «АрК мисКивське гКспКдарствК та пККювання»К від 6 КютКгК 2000 рЯ «АрК рибуК інші вКдні живі ресурси та харчКву прКдукГію з них»К від 21 КютКгК 2006 рЯ «АрК за-
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хист тварин від жКрстКкКгК пКвКдження»К «АрК КхКрКну навкККишньКгК прирКднКгК середКвища»К «АрК забезпе-чення санітарнКгК та епідемічнКгК бКагКпККуччя насеКен-ня»К «АрК захист насеКення від інфекГійних хвКрКб» та іншими нКрмативнК-правКвими актами АкраїниК санітар-нК-гігіГнічнимиК ветеринарними правиКами і нКрмамиЯ АредметКм регуКювання екКККгічнКгК закКнКдавст-ваК зКкрема ЗА «АрК тваринний світ»К Г віднКсини у гаКузі КхКрКниК викКристання та відтвКрення твариннКгК світуК Кб’Гкти якКгК перебувають у стані прирКднКї вККіК у напі-ввіКьних умКвах чи в невККіК на сушіК у вКдіК ґрунті та пКві-тріК пКстійнК чи тимчасКвК насеКяють теритКрію Акраїни абК наКежать дК прирКдних багатств її кКнтинентаКьнКгК шеКьфу та викКючнКї (мКрськКї) екКнКмічнКї зКниЯ ЗгіднК зі стЯ 3 ГьКгК закКнуК Кб’Гктами твариннКгК світу Г дикі тварини (хКрдКві й безхребетні) в усьКму їх видКвКму і пКпуКяГійнКму рКзмаїтті та на всіх стадіях рКзвитку (емб-ріКниК яйГяК КяКечки тКщК)К частини диких тварин (рКгиК шкіраК ратиГіК кКпита тКщК)К прКдукти їхньКї життГдіяКь-нКсті (медК віск тКщК)Я АтжеК дК них не наКежать твариниК пКрКди яких виведені КюдинКю сеКекГійнКК а такКж тіК які стаКи такими свійськимиК щК втратиКи здатність прКжи-вати в екКсистемі самКстійнКЯ  ВКднКчас мКжКивий перехід тварини від КднКгК пра-вКвКгК режиму дК іншКгКЯ Юридичним фактКмК щК зумКв-КюГ перехід будь-якКї дикКї тварини дК свійськКїК Г втрата нею здатнКсті самКстійнК жити в екКсистемі – в ГьКму разі вКна стаГ свійськКю чи сіКьськКгКспКдарськКю і на неї пК-ширюються нКрми аграрнКгК праваЯ лей юридичний факт мКже бути підтверджений експертним виснКвкКм у разі виникнення суперечки щКдК правКвКгК режиму твариниЯ  МКжКивий і звКрКтний прКГес: свійські твариниК які внасКідКк тих чи інших Кбставин КпиниКися в диких умК-вах і набуКи здатнКсті самКстійнК жити в екКсистеміК мК-
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жуть бути визнані дикими – на них пКширюватиметься прирКднКресурсКве правКК аКе не аграрнеЯ АКе Ге правК пКширюГться тіКьки на тваринК яких за зКвнішніми Кзна-ками немКжКивК відрізнити від диких (наприкКадК рибаК яка внасКідКк пКвені пКтрапиКа з сіКьськКгКспКдарськКгК ставку дК річкиК Кдразу перестаГ бути Кб’ГктКм аграрнКгК права і стаГ Кб’ГктКм прирКднКресурсКвКгК праваЯ Аднак щКдК сіКьськКгКспКдарських тваринК яких мКжна відрізни-ти від диких тварин за зКвнішніми КзнакамиК тК тут діГ стЯ 340 лКК згіднК з якКю КсКбаК щК затримаКа бездКгКядну дКмашню тваринуК зКбКв’язана негайнК пКвідКмити прК Ге вКасника і пКвернути їїЯ ТКбтК на такі тварини пКширюГть-ся і надаКі дія аграрнКгК чи ГивіКьнКгК закКнКдавства)Я Дикі тварини (твариниК прирКдним середКвищем іс-нування яких Г дика прирКдаК зКкрема тіК які перебувають у невККі чи напіввіКьних умКвах (стЯ 1 ЗакКну «АрК захист тварин від жКрстКкКгК пКвКдження») стають Кб’Гктами аграрнКгК права через викКристання їх у сіКьськКгКспКдар-ській діяКьнКстіК дКбування їх суб’Гктами аграрнКгК права і через знищення їх як шкідників сіКьськКгК гКспКдарстваЯ  ВіднКсини у гаКузі КхКрКниК викКристання та відт-вКрення сіКьськКгКспКдарськихК свійських тварин регу-Кюються відпКвідним аграрним чи ГивіКьним закКнКдав-ствКмК аКе не прирКднКресурсКвимК тКбтК на них не пКши-рюГться дія ЗакКну «АрК тваринний світ»Я А статтях 16 та 17 ЗакКну «АрК тваринний світ» ви-значенК фактичні Кзнаки рКзмежування загаКьнКгК та спеГіаКьнКгК викКристання твариннКгК світу: загальне 
використання Кб’Гктів твариннКгК світу здійснюГться без виКучення їх із прирКднКгК середКвища (за виняткКм Кю-битеКьськКгК і спКртивнКгК рибаКьства у вКдних Кб’Гктах загаКьнКгК кКристування в межахК устанКвКених закКнК-давствКм Кбсягів безКпКатнКгК виККву)К а такКж без зни-щення тваринК руйнування їхньКгК житКа та інших спКруд 
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(нірК хатКкК гніздК КігвК мурашниківК бКбрКвих загат тКщК)К пКрушення середКвища існування тварин і пКгіршення умКв їх рКзмнКження; дК спеціального використання Кб’Гктів твариннКгК світу наКежать усі види викКристан-ня (за виняткКм КюбитеКьськКгК і спКртивнКгК рибаКьст-ва у вКдКймах загаКьнКгК кКристування)К щК здійснюють-ся з їх виКученням (дКбуваннямК збиранням) із прирКднК-гК середКвищаК зКкрема знищення диких тваринЯ На спеГі-аКьне викКристання Кб’Гктів твариннКгК світу пКтрібнК Ктримати дКзвіК і внести збір (Гя вимКга пКширюГться такКж на вКасників чи кКристувачів земеКьними діКянка-миК на яких перебувають (знахКдяться) Кб’Гкти твариннК-гК світу)Я суб’Гкти аграрнКгК права мКжуть у пКрядку за-гаКьнКгК викКристання твариннКгК світу пКсКугКвуватися кКрисними вКастивКстями життГдіяКьнКсті тварин (при-рКдних санітарів середКвищаК запиКювачів рКсКин тКщК)К ККвити рибу у вКдКймах загаКьнКгК кКристуванняК здійс-нювати інші види викКристання Кб’Гктів твариннКгК світу без виКучення їх із прирКднКї вККі чи знищенняЯ ЗКкремаК під час ведення сіКьськКгК гКспКдарстваК а такКж здійс-нення бджіКьниГтваК дКпускаГться викКристання кКрис-них вКастивКстей диких тваринК наприкКадК здатність диких кКмах запиКювати сіКьськКгКспКдарські рКсКиниЯ ВКднКчас забКрКняГться виКучати та знищувати диких тваринК пКгіршувати середКвище їх існуванняК запКдіюва-ти їм іншКї шкКдиЯ  Із метКю збереження та відтвКрення тварин здійс-нення Ккремих видів викКристання Кб’Гктів твариннКгК світуК а такКж виКучення з прирКднКгК середКвища тва-рин мКже бути КбмеженК абК пКвністю забКрКненК на пе-вній теритКрії чи на певні стрКкиЯ  ЗакКнКдавствК встанКвКюГ вимКги щКдК КхКрКни Кб’Гктів твариннКгК світу під час ведення сіКьськКгК гКс-пКдарстваЯ Йдеться прК дикі твариниК які хКча не Г 



352 

Кб’Гктами аграрнКгК праваК аКе підКягають КхКрКні від негативних насКідків сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ ЗакКн Акраїни «АрК тваринний світ»К «АрК рКсКинний світ»К «АрК ЧервКну книгу Акраїни» від 7 КютКгК 2002 рЯК а такКж АКККження прК ЗеКену книгу АкраїниК затверджене пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 29 серпня 2002 рЯ № 1286 передбачають КбКв’язКк суб’Гктів аграрнК-гК права під час ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті зберігати умКви існування видКвКгК й пКпуКяГійнКгК рК-змаїття твариннКгК світуК не дКпускати пКгіршення сере-дКвища існуванняК шКяхів міграГії та умКв рКзмнКження диких тваринЯ ЗакКнКдавствК встанКвКюГ загаКьний КбКв’язКк запКбігати негативнКму впКиву сіКьськКгКспК-дарськКї діяКьнКсті на тваринний світЯ Введення в експКуатаГію сіКьськКгКспКдарських Кб’Гктів і застКсування аграрних технКККгій без забезпе-чення їх засКбами захисту тварин та середКвища їх існу-вання забКрКняютьсяЯ  МісГя будівниГтва підприГмствК спКруд та інших Кб’ГктівК а такКж впрКвадження нКвКї технікиК технКККгіїК матеріаКів і речКвинК щК впКивають абК мКжуть впКинути на стан твариннКгК світуК пКгКджуються з упКвнКважени-ми ГентраКьними Крганами викКнавчКї вКади у гаКузі КхКрКниК викКристання та відтвКрення твариннКгК світуК Крганами викКнавчКї вКади АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим із питань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКви-ща і КісКвКгК та мисКивськКгК гКспКдарстваЯ Аід час рКзрКбКення та встанКвКення нКрмативів екКККгічнКї безпеки граничнК дКпустимих кКнГентраГій забруднюючих речКвин у навкККишньКму прирКднКму середКвищіК граничнК дКпустимКгК вмісту забруднюючих речКвин у кКрмахК граничнК дКпустимих рівнів акустичнК-гКК еКектрКмагнітнКгКК радіаГійнКгК та інших шкідКивих фізичних і біКККгічних фактКрівК граничнК дКпустимих 
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викидів і скидів у навкККишнГ прирКдне середКвище за-бруднюючих хімічних речКвин тКщК) пКвинні врахКвува-тися вимКги щКдК КхКрКни твариннКгК світу та середКви-ща існування тваринЯ  Із метКю збереження та пККіпшення екКККгічнКгК стану Ккремих теритКрійК визначених в устанКвКенКму закКнКм пКрядку такимиК щК мають КсКбКиву Гінність як середКвище існування рідкісних і такихК щК перебувають під загрКзКю зникненняК та Гінних видів тваринК Гентра-Кьний Крган викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмуван-ня державнКї пККітики у сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища мКже рКзрКбКяти та запрКваджу-вати дКя Гих теритКрій біКьш сувКрі екКККгічні нКрмати-виК ніж тіК щК встанКвКені дКя всіГї теритКрії АкраїниЯ  ВідпКвіднК дК стЯ 47 ЗакКну «АрК тваринний світ»К суб’Гкти аграрнКгК права – кКристувачі Кб’Гктами тварин-нКгК світу в разі виникнення стихійнКгК Киха та надзви-чайних екКККгічних ситуаГійК які загрКжують існуванню тваринК зКбКв’язані надавати дКпКмКгу диким тваринам і негайнК інфКрмувати прК Ге ГентраКьний Крган викКнав-чКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаЯ ЗастКсування засКбів хімізаГії у сіКьськКму гКспКдар-стві маГ здійснюватися безпечним дКя диких тварин спК-сКбКмЯ Із метКю запКбігання загибеКі тварин і пКгіршенню середКвища їх існування КбКасніК Київська та севастКпККь-ська міські державні адміністраГії за пКгКдженням із ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ дер-жавну аграрну пККітикуК та ГентраКьним КрганКм викКнав-чКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК а на теритКрії АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим – Крган викКнавчКї вКади ААК із питань КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища за пКгКдженням із ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК 
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щК реаКізуГ державну аграрну пККітикуК мКжуть визначати Ккремі теритКріїК на яких КбмежуГться абК забКрКняГться застКсування пестиГидів і агрКхімікатівЯ ВажКивКю з пКгКяду екКККгічних аспектів ведення сіКьськКгК гКспКдарства Г стЯ 50 ЗакКну Акраїни «АрК тва-ринний світ»К яка передбачаГ забКрКну на самКвіКьне пе-ресеКенняК акКіматизаГію і схрещування диких тваринЯ НепрКдумане пересеКення тварин у місГевКстіК не вКасти-ві дКя їхньКгК прКживанняК мКже бути згубним дКя дК-вкіККяЯ АКказКвим Г дКсвід АвстраКії з завезення крККиківК щК КбернуККся загаКьнКнаГіКнаКьним екКККгічним Ки-хКм: крККики рКзмнКжиКися в умКвах практичнКї відсут-нКсті прирКдних вКрКгів і нищиКи рКсКинністьК запКдію-ючи значнКї шкКди сіКьськКму гКспКдарству АвстраКіїЯ  В Акраїні пересеКення тварин у нКві місГя перебу-ванняК акКіматизаГія нКвих дКя фауни Акраїни видів ди-ких тваринК а такКж захКди щКдК схрещування диких тва-рин дКпускаються в наукКвК-дКсКідних і гКспКдарських ГіКях з урахуванням наукКвК КбґрунтКваних експертних виснКвків із дКзвККу ГентраКьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування державнКї пККітики у сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК за пКгКдженням із ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КісКвКгК та мис-КивськКгК гКспКдарстваК і ГентраКьним КрганКм викКнав-чКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері рибнКгК гКспКдарстваЯ сіКьськКгКспКдарські тваринниГькі підприГмства зКбКв’язані вживати захКдів дК запКбігання вихКду Гих тварин у прирКдне середКвищеЯ  ствКрення нКвих штамів мікрККрганізмівК біКККгічнК активних речКвинК виведення генетичнК змінених Кргані-змівК вирКбниГтвК інших прКдуктів біКтехнКККгії здійс-нюються Кише в устанКвКенКму пКрядку і за наявнКсті 
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пКзитивних виснКвків державнКї екКККгічнКї експертизиЯ ВикКристання зазначених Крганізмів і речКвин за відсут-нКсті таких виснКвків забКрКняГтьсяЯ  Із метКю урахування КсКбКивКстей викКристання тварин у сіКьськКму гКспКдарстві рКзрКбКений спеГіаКь-ний АКрядКкК затверджений наказКм Міністерства аграр-нКї пККітики та прКдКвККьства Акраїни від 25 жКвтня 2012 рЯК якийК не рКзмежКвуючи тварин на диких і свійсь-кихК встанКвКюГ загаКьне правиККК за яким умКви викКри-стання тварин у сіКьськКму гКспКдарстві пКвинні відпКві-дати їх фізіКККгічнимК видКвим та індивідуаКьним КсКб-КивКстямК а такКж задКвККьняти їх прирКдні пКтреби в кКрмахК вКдіК сніК рухахК у прирКдній активнКсті та інші пКтребиЯ АмКви в приміщеннях дКя утримання тварин абК на вигуКьних майданчикахК зКкрема КсвітКенняК темпера-тураК вКККгістьК ГиркуКяГія пКвітряК вентиКяГіяК кКнГент-раГія газів і рівень шуму тКщКК мають відпКвідати їхнім фізіКККгічним і видКвим пКтребамК чинним нКрмативнК-правКвим актам із зазначених питаньЯ Аід час утримання тварин забКрКняГться: спричиня-ти тваринам біКь і стражданняК крім випадківК кККи життю та здКрКв’ю Кюдей і тварин загрКжуГ небезпека; викКрис-тання КбКаднанняК інвентарюК які травмують тварин; на-несення пКбКївК травм із метКю примушення тварин дК викКнання будь-яких вимКгЯ спКсіб і умКви викКристання тварин дКя рКбКти не мКжуть утвКрювати неКбґрунтКванКї загрКзи дКя їх життя та здКрКв’я абК спричиняти їм стражданняК зКкрема забК-рКняються: надмірні навантаження тваринК щК переви-щують їх фізіКККгічні мКжКивКсті; викКристання дКя рК-бКти хвКрих абК недКгКдКваних тварин; викКристання під час рКбКти з тваринами спКрядження та інших засКбівК які мКжуть призвести дК травмуванняК каКіГтва абК загибеКі твариниЯ 
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ТранспКртування тварин здійснюГться відпКвіднК дК АравиК транспКртування тваринК затверджених пКста-нКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 16 КистКпада 2011 рЯ № 1402Я Аід час транспКртування тварин пКвинні задКвККьнятися їх пКтреби в кКрмах та вКдіК а такКж маГ бути забезпечений захист від шкідКивКгК дКя них зКвніш-ньКгК впКивуЯ ТранспКртний засібК призначений дКя пере-везення тваринК пКвинен бути спеГіаКьнК КбКаднаний дКя тКгКК щКб викКючати травмування абК загибеКь тваринЯ Аід час завантаження та рКзвантаження тварин мають викКристКвуватися пристрКї і прийКмиК щК викКючають травмування й загибеКь тваринЯ Аід час прКведення тавруванняК біркуванняК знерК-ження та кастраГії тварин за неКбхіднКсті застКсКвуються метКди знебККюванняЯ А технКККгії Ктримання прКдукГії твариннКгК пКхК-дження (крім забКю тварин) не дКпускаГться застКсуван-ня бККьКвих і травмуваКьних пристрКївК а такКж викКрис-тання технічних засКбівК щК травмуютьК спричиняють страждання абК загибеКь тваринЯ ВКасники тварин пКвинні здійснювати забій тварин згіднК з АравиКами передзабійнКгК ветеринарнКгК КгКяду тварин і ветеринарнК-санітарнКї експертизи м’яса та м’ясних прКдуктівК затвердженими наказКм ДержавнКгК департаменту ветеринарнКї медиГини Міністерства агра-рнКї пККітики Акраїни від 7 червня 2002 рЯ № 28Я Забій тварин прКвКдиться пісКя втрати ними свідК-мКсті за умКвиК щК метКди пКзбавКення свідКмКсті не спричинятимуть тварині дКдаткКвих стражданьЯ Ариміщення (загКни) на бКйніК де утримуються тва-риниК пКвиннК бути ізККьКванК і відКкремКенК від примі-щеньК які викКристКвуються дКя пКзбавКення тварин сві-дКмКстіК забКюК знекрКвКення та інших дій пісКязабійнКї КбрКбкиК а такКж відКкремКене від приміщень (загКнів)К де знахКдяться тварини інших видівЯ 
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Аеред забКГм тварини пКвинні витримуватись декі-Кька гКдин у приміщеннях (загКнах) передзабійнКгК утримання дКя зняття стресуЯ ЗабКрКняГться патранняК КпаКюванняК зняття шкіриК кКпчення і відКкремКення частин у тварин дК припинення у них серГебиттяЯ Фізичні та юридичні КсКбиК які утримують та викК-ристКвують тварин у сіКьськКму гКспКдарствіК зКбКв’язані: забезпечуватиК щКб твариниК яких вКни вирКщуютьК утри-мують та/абК здійснюють їх КбігК не маКи хвКрКбК щК під-Кягають пКвідКмКенню; викКнувати закКнні вимКги дер-жавних інспектКрів ветеринарнКї медиГини та упКвнКва-жених Кікарів ветеринарнКї медиГини щКдК здійснення прКтиепізККтичних захКдів та/абК захКдів карантину тва-ринК вкКючаючи Кбмеження на переміщення тварин та/абК КсібК щК маКи кКнтакт із хвКрими тваринами абК з тваринамиК щКдК яких Г підКзра на захвКрювання на хвК-рКбуК щК підКягаГ пКвідКмКеннюК та інших ветеринарнК-санітарних захКдів; негайнК інфКрмувати державнКгК ін-спектКра ветеринарнКї медиГиниК упКвнКваженКгК Кікаря ветеринарнКї медиГини абК пКсадКвих Ксіб державних Крганів ветеринарнКї медиГини прК раптКву загибеКь тваринК підКзру на захвКрювання абК виявКення хвКрКбиК щК підКягаГ пКвідКмКеннюК абК пКведінку тваринК яка їм невКастива; перед переміщенням тварин із пКтужнКстей (Кб’Гктів)К де вКни утримуютьсяК Ктримати відпКвідні ве-теринарні дКкументи на їх переміщення; КхКрКняти здК-рКв’я та бКагКпККуччя тварин шКяхКм забезпечення ви-кКнання ветеринарнК-санітарних захКдівК вкКючаючи зКК-гігіГнічні вимКги та умКвиК щК мають забезпечуватися на пКтужнКстях дКя утримання тваринК забезпечення тварин якісними та безпечними кКрмами і вКдКюК застКсування прКфіКактичних ветеринарнК-санітарних захКдів щКдК здКрКв’я тваринК свКГчаснКгК звернення за пКсКугами дК 
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Кікаря ветеринарнКї медиГини щКдК встанКвКення діаг-нКзу та Кікування хвКрих тваринК викКристання ветери-нарних препаратів згіднК з вказівками Кікаря ветеринар-нКї медиГиниК недКпущення жКрстКкКгК пКвКдження з тваринами та інЯ Такі КснКвні види кКристування Кб’Гктами тварин-нКгК світуК вкКючаючи вКдні біКресурсиК як пККювання і рибаКьствКК через значну кіКькість вКастивих їм КсКбКи-вКстейК сКід віднести дК самКстійних сфер суспіКьнКгК вирКбниГтваК які вихКдять за межі сіКьськКгК гКспКдарст-ваЯ А пККюванні та рибаКьстві прирКдКкКристування Кбу-мКвКенК завданням присвКГння (дКбування) ствКренКгК самКю прирКдКю прКдуктуК в сіКьськКму гКспКдарстві ви-рішаКьне значення маГ викКристання прирКдних (земе-КьнихК вКднихК КісКвих) ресурсів як неКбхідних засКбів вирКбниГтваЯ217 ЗакКнКдавствК прК КхКрКну атмосферного повітря спрямКване на вирішення багатьКх прКбКем: викиду шкі-дКивих речКвин в атмКсферне пКвітря сіКьськКгКспКдар-ськими підприГмствамиК впКиву на пКгКду та кКімат дКя пКтреб сіКьськКгК гКспКдарстваК запахуК шумуК вібраГії тКщКЯ ВажКивим закКнКдавчим актКмК спрямКваним на їх вирішенняК Г ЗакКн Акраїни «АрК КхКрКну атмКсфернКгК пКвітря» в редакГії ЗакКну від 21 червня 2001 рЯ ДКя тих сіКьськКгКспКдарських підприГмствК технКККгічні прКГеси яких передбачають наявність стаГіКнарних джереК вики-дів у атмКсферне пКвітря шкідКивих речКвинК ЗакКн пе-редбачаГ неКбхідність Ктримання дКзвККів і встанКвКення нКрмативів граничнК дКпустимКгК викиду шкідКивих ре-чКвинЯ ДКя стаГіКнарних джереК фізичних абК біКККгічних 
–––––––– 217 ХасанКв ДЯ ГЯ АравК прирКдКпККьзКвания в сеКьскКм хКзяйстве: автКрефЯ дисЯ на сКискание учЯ степени кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я06Я / ДЯ ГЯ ХасанКвЯ Анститут закКнКдатеКьства и сравнитеКьнКгК правКве-дения при АравитеКьстве АФЯ – МЯК 2008Я – сЯ 8Я 
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впКивів на атмКсферне пКвітряК наприкКадК тваринниГь-ких ферм зі стійким запахКмК закКн передбачаГ встанКв-Кення нКрмативів граничнК дКпустимКгК впКиву фізичних і біКККгічних чинниківЯ сіКьськКгКспКдарські підприГмст-ва частК Г джереККм шуму і вібраГіїК а такКж пКширення неприГмнКгК запаху (смКрКду)Я ЗакКн передбачаГ регуКю-вання такКгК впКиву на дКвкіККяЯ Асі суб’Гкти аграрнКгК праваК які здійснюють викиди забруднюючих речКвин в атмКсферне пКвітря чи забруд-нюють дКвкіККя смКрКдКмК шумКмК іншими фізичними чи біКККгічними чинниками (практичнК всі сіКьськКгКспК-дарські підприГмства паКять багаття)К зКбКв’язані вжити захКдів щКдК зменшення Кбсягів викиду забруднюючих речКвинК смКрКду і шумуК вести пКстійний КбКік шкідКи-вих речКвинК які викидаються в атмКсферне пКвітряЯ Ви-кКнання захКдів щКдК КхКрКни атмКсфернКгК пКвітря не пКвиннК призвКдити дК забруднення ґрунтівК вКд та ін-ших прирКдних Кб’ГктівЯ АестиГиди та агрКхімікати мають викКристКвувати-ся спКсКбамиК які не впКивають негативнК на стан атмКс-фернКгК пКвітряЯ скКадуванняК рКзміщенняК зберігання абК транспКртування сіКьськКгКспКдарських відхКдівК які Г джереКами забруднення атмКсфернКгК пКвітря смКрК-дКм абК іншКгК шкідКивКгК впКивуК дКпускаГться Кише за наявнКсті спеГіаКьнКгК дКзвККу на визначених місГевими державними адміністраГіями й радами теритКріях із дК-держанням нКрмативів екКККгічнКї безпеки й закКнКдав-ства прК відхКдиЯ Всупереч пКширеній практиГіК у стЯ 20 ЗакКну «АрК КхКрКну атмКсфернКгК пКвітря» забКрКненК спаКювати відхКди сіКьськКгК гКспКдарства на теритКрії сіКьськКгКспКдарських підприГмств і насеКених пунктівК за виняткКм випадківК кККи Ге здійснюГться з викКрис-танням спеГіаКьних устанКвКк при дКдержанні екКККгіч-них нКрмативівЯ сіКьськКгКспКдарські підприГмства зК-



360 

бКв’язані забезпечувати перерКбкуК викКристання та свК-Гчасне вивезення сіКьськКгКспКдарських відхКдів на підп-риГмстваК щК викКристКвують їх як сирКвинуК абК на спе-ГіаКьнК відведені місГя чи Кб’ГктиЯ  сіКьськКгКспКдарські та інші Кб’ГктиК щК Г джереКа-ми забруднення навкККишньКгК середКвища хімічнимиК фізичними та біКККгічними фактКрамиК за немКжКивКсті ствКрення безвідхКдних технКККгій пКвинні відКкремКю-ватись від житККвКї забудКви санітарнК-захисними зКна-миЯ А ДКдатку № 5 дК Державних санітарних правиК пКа-нування та забудКви насеКених пунктівК затверджених наказКм Міністерства КхКрКни здКрКв’я Акраїни від 19Я06Я96 рЯ № 173К визначені рКзміри санітарнК-захисних зКн від сіКьськКгКспКдарських підприГмств дК житККвКї забудКви та прирівняних дК неї Кб’ГктівЯ сіКьськКгКспКдарське викКристання прирКдних ре-сурсів пКвиннК здійснюватися на засадах їх невиснажКи-вКгК викКристанняК раГіКнаКьнКгК викКристанняК кКм-пКекснКї КхКрКни та ствКрення сприятКивих умКв дКя відтвКрення прирКдних ресурсів в інтересах теперішньКгК та прийдешніх пКкККіньЯ   
ПРАВОВА ОХОРОНА 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ 
ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  Адним із гКККвних завдань суб’Гктів аграрних віднК-син Г КхКрКна навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК здійснення якКї сКугуГ неКбхіднКю умКвКюК частинКю ви-рКбничКї діяКьнКстіЯ Будь-який гКспКдарюючий суб’Гкт мКже нКрмаКьнК функГіКнувати Кише за умКви дКтри-
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мання передбачених закКнКм екКККгічних вимКгЯ льКму пКвинен підпКрядкКвуватися і правКвий режим викКрис-тання сіКьськКгКспКдарськими тКварКвирКбниками зе-меКьК надрК вКдК Кісів та інших прирКдних ресурсівЯ  За КГінкКюК вміщенКю в ЗакКні Акраїни від 21 груд-ня 2010 рЯ «АснКвні засади (стратегія) державнКї екКККгі-чнКї пККітики на періКд дК 2020 рКку»К стан земеКьних ресурсів Акраїни бКизький дК критичнКгКЯ За періКд прК-ведення земеКьнКї рефКрми значна кіКькість прКбКем у сфері земеКьних віднКсин не Кише невирішенаК а й загКст-риКасяЯ На всій теритКрії пКширені прКГеси деградаГії земеКьК серед яких наймасштабнішими Г ерКзія (бКизькК 57К5% теритКрії)К забруднення (бКизькК 20% теритКрії)К підтКпКення (бКизькК 12% теритКрії)Я ЗменшуГться вміст пКживних речКвин у ґрунтахК а щКрічні втрати гумусу ста-нКвКять 0К65 тКнн на 1 гаЯ  АсКбКива екКККгічна Гінність земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення зумКвиКа встанКвКення на закК-нКдавчКму рівні КсКбКивих правиК щКдК їх КхКрКни та екКККгічнК КбґрунтКванКгК викКристанняЯ ЗгіднК з стЯ 36 ЗакКну Акраїни від 19 червня 2003 рЯ «АрК КхКрКну земеКь»К КхКрКна земеКь сіКьськКгКспКдар-ськКгК призначення – Ге кКмпКекс захКдів щКдК збере-ження прКдуктивнКсті сіКьськКгКспКдарських угідьК під-вищення їх екКККгічнКї стійкКсті та рКдючКсті ґрунтівК а такКж Кбмеження їх виКучення (викупу) дКя несіКьськК-гКспКдарських пКтребЯ  ЗакКн «АрК КхКрКну земеКь» передбачаГ систему за-хКдів щКдК КхКрКни ґрунтів та інших прирКдних ресурсів у сіКьськКму гКспКдарствіЯ ВажКивКю скКадКвКю ГіГї систе-ми Г наКагКдження пКвнКГіннКгК мКнітКрингу за станКм викКристання земеКь у сіКьськКму гКспКдарстві з метКю свКГчаснКгК виявКення зміни стану земеКь та вКастивКс-тей ґрунтівК КГінки здійснення захКдів щКдК КхКрКни зе-
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меКьК збереження та відтвКрення рКдючКсті ґрунтівК пК-передження впКиву негативних прКГесів і КіквідаГії нас-Кідків ГьКгК впКивуЯ  АередбачаГться кКмпКекс захКдів із сіКьськКгКспК-дарськКгК райКнування земеКь (Ге пКдіК теритКрії з ура-хуванням прирКдних та агрКбіКККгічних вимКг щКдК ви-рКщування сіКьськКгКспКдарських куКьтурК а такКж тери-тКрійК які мають відпКвідну схКжість за визначеними Кзнаками)К гКспКдарське стимуКювання ґрунтККхКрКнних і ресурсККщадних захКдівЯ Із метКю КрганізаГії сіКьськКгК-спКдарськКгК вирКбниГтва і впКрядкування сіКьськКгКс-пКдарських угідь у межах земКевКККдінь та земКекКрис-тувань дКя ефективнКгК ведення сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК забезпечення раГіКнаКьнКгК викКристання та КхКрКни земеКьК ствКрення сприятКивКгК екКККгічнКгК середКвища та пККіпшення прирКдних Кандшафтів рКзрК-бКяГться прКект земКеустрКюК щК забезпечуГ екКККгК-екКнКмічне Кбґрунтування сівКзміни та впКрядкування угідь (пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 2 КистК-пада 2011 рЯ затвердженК АКрядКк рКзрКбКення прКектів земКеустрКюК щК забезпечують екКККгК-екКнКмічне Кб-ґрунтування сівКзміни та впКрядкування угідь)Я ДК КснКвних принГипів державнКї пККітики у сфері КхКрКни земеКь наКежать нКрмування та пКанКмірне Кб-меження впКиву гКспКдарськКї діяКьнКсті на земеКьні ресурсиЯ А гаКузі КхКрКни земеКь та відтвКрення рКдючКс-ті ґрунтів встанКвКюються такі нКрмативи: граничнК дК-пустимКгК забруднення ґрунтів (граничнК дКпустимі кКн-ГентраГії у ґрунтах хімічних речКвинК заКишкКвих кіКькК-стей пестиГидів і агрКхімікатівК важких метаКів тКщК; ма-ксимаКьнК дКпустимі рівні забруднення ґрунтів радіКак-тивними речКвинами); якіснКгК стану ґрунтів (визнача-ють рівень забрудненняК КптимаКьний вміст пКживних речКвинК фізикК-хімічні вКастивКсті тКщК та встанКвКю-
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ються з метКю запКбігання їх виснаженню і викКристКву-ються дКя здійснення кКнтрККю за якісним станКм ґрун-тів); КптимаКьнКгК співвіднКшення земеКьних угідь (встанКвКюються дКя запКбігання надмірнКму антрКпК-геннКму впКиву на нихК зКкрема надмірній рКзКранКсті сіКьськКгКспКдарських угідьК а такКжК КптимаКьне спів-віднКшення ріККі та багатКрічних насадженьК сінКжатейК пасКвищК а такКж земеКь під пККезахисними КісКсмугами в агрККандшафтах); КптимаКьнКгК співвіднКшення куКьтур у сівКзмінах у різних прирКднК-сіКьськКгКспКдарських регіКнах (визначають структуру пКсівних пККщ дКя різних прирКднК-сіКьськКгКспКдарських регіКнів та переКік устанКвКених куКьтур дКя вирКщування у Гих регіКнах і встанКвКюються дКя дКсягнення висКких і стабіКьних урКжаїв та запКбігання виснаженню і втраті рКдючКсті ґрунтів внасКідКк ґрунтКвтКми); пКказників деградаГії земеКь та ґрунтів (дК них наКежать пКказники граничнК дКпустимКгК пКгіршення стану і вКастивКстей земеКьних ресурсів внасКідКк антрКпКгеннКгК впКиву та негативних прирКдних явищК а такКж нКрмативи інтенсивнКсті викК-ристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення) (стЯ 30 ЗА «АрК КхКрКну земеКь»)Я  ЗакКнКдавствКм встанКвКюються забКрКни та Кб-меження на діяКьністьК щК мКже негативнК впКинути на якісний стан ґрунтівЯ На земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення мКже бути Кбмежена діяКьність щКдК: ви-рКщування певних сіКьськКгКспКдарських куКьтур (у разі встанКвКення пКказників інтенсивнКсті викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення визначають-ся сіКьськКгКспКдарські куКьтуриК вирКщування яких Кб-межуГться абК забКрКняГтьсяК а такКж технКККгії та Ккре-мі агрКтехнічні КпераГії щКдК їх вирКщування)К застКсу-вання Ккремих технКККгій їх вирКщування абК прКведен-ня Ккремих агрКтехнічних КпераГій; рКзКрювання сінКжа-
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тейК пасКвищ; викКристання деградКванихК маККпрКдук-тивнихК а такКж технКгеннК забруднених земеКьних діКя-нКк; неКбґрунтКванК інтенсивнКгК викКристання земеКьЯ  ЗабКрКняГться викКристання земеКьних діКянКк спКсКбамиК щК призвКдять дК пКгіршення їх якКстіЯ ТакКж забКрКняГться викКристання в сіКьськКгКспКдарськКму вирКбниГтві сіКьськКгКспКдарськКї технікиК питКмий тиск хКдКвих частин на ґрунт якКї перевищуГ нКрмативиЯ  Із метКю здійснення кКнтрККю за динамікКю рКдю-чКсті ґрунтів систематичнК прКвКдиться їх агрКхімічне КбстеженняК видаються агрКхімічні паспКртиК в яких фік-суються пКчаткКві та пКтКчні рівні забезпечення пКжив-ними речКвинами ґрунтів і рівні їх забрудненняЯ  АередбачаГться відшкКдування збитківК запКдіяних вКасникам абК кКристувачам земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначенняК у зв’язку з їх викКристанням дКя не-сіКьськКгКспКдарських ГіКейЯ  АравКві підстави й пКрядКк відшкКдування збитків вКасникам земКі й земКекКристувачам визначаються нК-рмами ЗК Акраїни (зКкремаК стЯстЯ 97К 101К 146К 147К 152К 155К 156К 211)К а такКж ГивіКьнКгК закКнКдавстваЯ Відтак вКасникам земКі та земКекКристувачам відш-кКдКвуються збиткиК запКдіяні внасКідКк: а) виКучення (викупу) сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих земеКь та чагарників дКя пКтребК не пКв’язаних із сіКьськКгКспКдарським і КісКгКспКдарським вирКбниГтвКм; б) тимчасКвКгК зайняття сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих земеКь та чагарників дКя інших видів викКристання; в) встанКвКення Кбмежень щКдК викКристання зе-меКьних діКянКк; г) пКгіршення якКсті ґрунтКвКгК пКкриву та інших кКрисних вКастивКстей сіКьськКгКспКдарських угідьК КісК-вих земеКь та чагарників; ґ) приведення сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих земеКь та чагарників у непридатний дКя викКристання стан; 
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д) неКдержання дКхКдів за час тимчасКвКгК невикК-ристання земеКьнКї діКянкиЯ  ВідшкКдування збитків вКасникам земКі та земКе-кКристувачам здійснюють Кргани викКнавчКї вКадиК Крга-ни місГевКгК самКврядуванняК грКмадяни та юридичні КсКбиК які викКристКвують земеКьні діКянкиК а такКж Кр-гани викКнавчКї вКадиК Кргани місГевКгК самКврядуванняК грКмадяни та юридичні КсКбиК діяКьність яких КбмежуГ права вКасників і земКекКристувачів абК пКгіршуГ якість земеКьК рКзташКваних у зКні їх впКивуК зКкрема внасКідКк хімічнКгК та радіКактивнКгК забруднення теритКріїК за-смічення прКмисККвимиК пКбутКвими та іншими відхКда-ми і стічними вКдамиЯ  АКрядКк визначення та відшкКдування збитків вКасникам земКі та земКекКристувачам встанКвКюГться пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 19 квітня 1993 р № 284Я ВідшкКдуванню підКягають вартість: житККвих бу-динківК вирКбничих та інших будівеКь і спКрудК зКкрема Кб’Гктів незавершенКгК будівниГтва; пККдКягідних та ін-ших багатКрічних насаджень; КісКвих та деревК-чагар-никКвих насаджень; вКдних джереКК зрКшуваКьних і Ксу-шуваКьних системК прКтиерКзійних і прКтисеКевих спК-руд; витрати на пККіпшення якКсті земеКь за періКд викК-ристання земеКьних діКянКк з урахуванням екКнКмічних пКказниківК на незавершене сіКьськКгКспКдарське вирКб-ниГтвК (КранкаК внесення дКбривК пКсівК інші види рКбіт)К на рКзвідуваКьні та прКектні рКбКти; інші збитки вКасни-ків земКі та земКекКристувачівК в тКму чисКі КрендарівК зКкрема й не Кдержані дКхКдиК якщК вКни КбґрунтКваніЯ А стЯ 206 ЗК передбаченКК щК незаКежнК від відшкК-дування збитків пКвинні бути відшкКдКвані втратиЯ Відш-кКдування втрат (гКава 36 ЗК) – КсКбКиві санкГії земеКь-нК-аграрнКї відпКвідаКьнКстіК які не наКежать дК санкГій інших видів юридичнКї відпКвідаКьнКстіЯ  
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АравКвий інститут відшкКдування втрат передбаче-ний закКнКдавствКм Кише стКсКвнК земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК та КісКгКспКдарськКгК призначенняК і КснКв-ним призначенням йКгК Г забезпечення раГіКнаКьнКгК викКристання й КхКрКни Гих земеКьК а такКж кКмпенсаГія суспіКьству негативних насКідків сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК та екКККгічнКгК характеру внасКідКк зменшення пККщ викКристКвуваних земеКь та пКв’язаних із Гим втрат у навкККишньКму прирКднКму середКвищіЯ Втрати перед-бачають негативні насКідки насамперед дКя всьКгК земе-КьнКгК фКнду АкраїниК а такКж дКя вКасників земеКьних діКянКк та земКекКристувачівЯ АнаКіз стЯ 207 ЗК даГ змКгу визначити пКняття втрат сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспКдарськКгК вирКбниГт-ваЯ ДК них наКежать: а) втрати сіКьськКгКспКдарських угідь (ріККяК сінК-жатіК багатКрічні насадженняК пасКвища та переККги); б) втрати КісКвих земеКь та чагарників (ЗК кКрис-туГться Кише пКняттям земКі КісКгКспКдарськКгК призна-чення)Я Беручи дК увагиК щК земКі КісКгКспКдарськКгК призначення пКдіКяються на КісКві та неКісКвіК тК Кб’Гк-тКм правКвіднКсинК які виникають у зв’язку із відшкКду-ванням втратК Г Кише частина Гих земеКьК а саме КісКві земКіК тКбтК земКіК на яких рКзташКвані КісКві діКянки (діКянки КісКвКгК фКнду Акраїни з визначеними межамиК видіКені відпКвіднК дК ЛісКвКгК кКдексу Акраїни дКя ве-дення КісКвКгК гКспКдарства та викКристання КісКвих ресурсів без виКучення її у земКекКристувача абК вКасни-ка земКі (стЯстЯ 1К 5 ЛК); в) втратиК завдані Кбмеженням у земКекКристуванні; г) втратиК завдані пКгіршенням земеКьЯ Аідставами відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдар-ськКгК та КісКгКспКдарськКгК вирКбниГтва Г:  – пК-першеК немКжКивість викКристання за ГіКьКвим призначенням як КснКвнКгК засКбу вирКбниГтва у сіКьсь-
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кКму та КісКвКму гКспКдарстві сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих земеКь та діКянКк під чагарникамиК у зв’язку із їх виКученням (викупКм) дКя пКтребК не пКв’язаних із сіКьсь-кКгКспКдарським і КісКгКспКдарським вирКбниГтвКм (Ге виКучення мКже відбуватися переважнК з мКтивів суспіКь-нКї неКбхіднКсті та дКя суспіКьних пКтреб у пКрядкуК пе-редбаченКму закКнКм)Я ВКднКчас важКивК зазначитиК щК у ГьКму разі не йдеться прК правКпКрушенняК а Ктже відшкК-дування втрат не маГ характеру юридичнКї санкГії218;  – пК-другеК немКжКивість викКристання Гих земеКь у пКвнКму Кбсязі внасКідКк Кбмежень прав вКасників земеКьних діКянКк та земКекКристувачівК відпКвіднК дК гКЯ 18 ЗК; – пК-третГК немКжКивість викКристання вказаних земеКь за ГіКьКвим призначенням у резуКьтаті пКгір-шення якКсті угідьК спричиненКгК діяКьністю грКмадянК юридичних КсібК Крганів місГевКгК самКврядування абК держави; – пК-четвертеК немКжКивість викКристання у зв’язку із викКюченням сіКьськКгКспКдарських угідьК КісКвих зе-меКь і чагарників із гКспКдарськКгК Кбігу внасКідКк вста-нКвКення КхКрКннихК санітарних та інших захисних зКн відпКвіднК дК стЯстЯ 112–115 ЗКЯ  АтжеК втрати відшкКдКвуються і за правКмірні діїК і за правКпКрушення земеКьнК-екКККгічнКгК характеруЯ Втрати відшкКдКвуються тими КсКбами (фізичними й юридичними)К на кКристь яких здійсненК виКучення чи викуп земеКьК встанКвКенК Кбмеження земКекКристуван-няК КхКрКнні та захисні зКниЯ АКстанКвКю АКенуму ВерхКвнКгК суду Акраїни від 16 квітня 2004 рЯ «АрК практику застКсування судами зе-меКьнКгК закКнКдавства при рКзгКяді ГивіКьних справ» 
–––––––– 218 ТитКва НЯ ІЯ ЗемеКьне правК Акраїни: підручник / НЯ ІЯ ТитКва та інЯ; за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерЯ – 2004Я – сЯ 277Я 
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(пЯ 13) чіткК визначенК кККК суб’ГктівК яким відшкКдКву-ються втрати сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспКдарськК-гК вирКбниГтваК зКкрема: Аряд АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК КбКасніК Київська і севастКпККьська міськіК сіКьськіК сеКищніК міські радиЯ АКзміри втрат сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспК-дарськКгК вирКбниГтваК які підКягають відшкКдуваннюК визначаються за нКрмативами згіднК з дКдаткКмК затвер-дженим пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 17 КистКпада 1997 рЯ із змінами від 11 грудня 1999 рЯ та 14 квітня 2004 рЯ АКзміри втрат сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспК-дарськКгК вирКбниГтваК які підКягають відшкКдуваннюК визначаються кКмісіямиК ствКреними КиївськКю і севас-тКпККьськКю міськимиК райКнними державними адмініст-раГіямиК викКнавчими кКмітетами міських (міст КбКаснК-гК значення) радЯ ККштиК щК надхКдять у пКрядку відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспКдарськКгК вирК-бниГтваК викКристКвуються на КсвКГння земеКь дКя сіКь-ськКгКспКдарських і КісКгКспКдарських пКтребК пККіпшен-ня відпКвідних угідьК КхКрКну земеКь відпКвіднК дК рКзрК-бКених прКграм та прКектів земКеустрКюК а такКж на здій-снення інвентаризаГії земеКьК прКведення нКрмативнКї грКшКвКї КГінки земКіЯ ВикКристання Гих кКштів на інші ГіКі не дКпускаГтьсяЯ Від відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдарськКгК і КісКгКспКдарськКгК вирКбниГтва звіКьняються грКмадяни та юридичні КсКби у разі викКристання земеКьних діКя-нКк дКя будівниГтва шкіКК дКшкіКьних закКадівК держав-них Кб’Гктів КхКрКни здКрКв’яК куКьтуриК фізкуКьтури та спКртуК сКГіаКьнКгК забезпеченняК державних Кб’Гктів дКрКжньКгК будівниГтваК куКьтКвих спКруд реКігійних КрганізаГійК кКадКвищК меКіКративних системК прКтиерК-
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зійнихК прКтизсувних і прКтисеКевих спКрудК під будівни-ГтвК й КбсКугКвування жиКих будинків і гКспКдарських будівеКьК дКя рКзміщення внутрігКспКдарських Кб’Гктів сіКьськКгКспКдарськихК рибКгКспКдарських і КісКгКспК-дарських підприГмствК КрганізаГій та устанКвК дКя рКзмі-щення інфраструктури КптКвих ринків сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїК видКбування тКрфу за умКви пКвернення земеКьних діКянКк у станіК придатнКму дКя пКпередньКгК викКристанняК під Кб’Гкти і теритКрії прирКднК-запКвід-нКгК фКндуК під будівниГтвК й КбсКугКвування Кб’Гктів енергетикиК які вирКбКяють еКектричну енергію з аКьте-рнативних джереК енергіїК дКя заКісення деградКваних та маККпрКдуктивних земеКь на підставі дКкументаГії із зе-мКеустрКюК а такКж всеукраїнські грКмадські КрганізаГії інваКідів АкраїниК їх підприГмства (Кб’Гднання)К устанКви та КрганізаГіїК щК фінансуються з ДержавнКгК бюджету АкраїниК у разі викКристання земеКьних діКянКк дКя буді-вниГтва реабіКітаГійних устанКв дКя інваКідів і дітей-інваКідівК Кб’Гктів фізкуКьтуриК спКрту та сКГіаКьнКгК за-безпечення дКя інваКідів і дітей-інваКідівЯ АтжеК вКасники та кКристувачі земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення зКбКв’язані вжитиК крім загаКь-них захКдів щКдК КхКрКни земеКьК спеГіаКьних захКдівК щК спричинене спеГифічним характерКм земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняК зКкремаК вКни пКвинні здійс-нювати захКди щКдК КхКрКни рКдючКсті ґрунтівЯ ДКя забезпечення КсКбКивКгК режиму КхКрКни зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення земеКьне за-кКнКдавствК Акраїни встанКвКюГ: – захКди КхКрКни земеКь під час здійснення гКспК-дарськКї діяКьнКсті на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення та у прКГесі містКбудівнКї діяКьнКстіК під час застКсування нКвих технічних засКбів і технКККгій; – КсКбКивий пКрядКк КхКрКни земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення від викКристання у несіКьськКгК-
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спКдарських ГіКяхК зКкремаК спеГіаКьний пКрядКк їх виКу-чення дКя ГьКгК; – спеГіаКьний пКрядКк рКзрКбКення прКектів земКе-устрКюК щК забезпечують екКККгК-екКнКмічне Кбґрунту-вання сівКзміни та впКрядкування угідь; – КбКв’язкКві захКди щКдК віднКвКення пКрушених земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення; – КсКбКиві вимКги щКдК КхКрКни рКдючКсті ґрунтів на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призначення; – КсКбКиві вимКги дК КхКрКни ґрунтів від забруд-нення небезпечними речКвинами і відхКдамиК ерКзії та зсувів; – КсКбКиві умКви застКсування пестиГидів та агрК-хімікатівК хімічних засКбів захисту рКсКин під час ведення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті; – інші спеГіаКьні правиКа правКвКї КхКрКни земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення219Я ВажКивими напрямами збереження та КхКрКни зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г кКнсерваГія (Кб’ГктКм Г деградКвані та маККпрКдуктивні земКіК гКспК-дарське викКристання яких Г екКККгічнК небезпечним та екКнКмічнК неефективнимК а такКж технКгеннК забруднені земеКьні діКянкиК на яких немКжКивК Кдержати екКККгічнК чисту прКдукГіюК а перебування Кюдей на Гих земеКьних діКянках Г небезпечним дКя їх здКрКв’я) та рекуКьтиваГія (Кб’ГктКм Г земКіК які зазнаКи змін у структурі реКьГфуК екКККгічнКму стані ґрунтів і материнських пКрід та в гідрК-ККгічнКму режимі внасКідКк прКведення гірничКдКбувнихК геКККгКрКзвідуваКьнихК будівеКьних та інших рКбіт)Я Аб’ГктивнК сіКьське гКспКдарствК Г найбіКьш при-рКдКмісткКю сферКю суспіКьнКгК вирКбниГтваК адже йКгК ведення немКжКиве без викКристання ґрунтів та інших прирКдних ресурсівЯ ВідпКвіднКК дКя здійснення КхКрКни 
–––––––– 219 ФедКрКвич ВЯ ІЯ ЗемеКьне правК: підручник / ВЯ ІЯ ФедКрКвич; за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – ХЯ: АравКК 2013Я – сЯ 376Я 
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земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення та інших прирКдних ресурсів важКивими Г і загаКьні екКККгічні вимКги під час викКристання прирКдних ресурсівЯ ЗКкре-маК згіднК з стЯ 40 ЗакКну Акраїни від 25 червня 1991 рЯ «АрК КхКрКну навкККишньКгК прирКднКгК середКвища»К дК таких наКежать: а) раГіКнаКьне й екКнКмне викКристання прирКд-них ресурсів на КснКві ширКкКгК застКсування нКвітніх технКККгій; б) здійснення захКдів щКдК запКбігання псуваннюК за-брудненнюК виснаженню прирКдних ресурсівК негативнКму впКиву на стан навкККишньКгК прирКднКгК середКвища; в) здійснення захКдів щКдК відтвКрення віднКвКю-ваних прирКдних ресурсів; г) застКсування біКККгічнихК хімічних та інших метК-дів пККіпшення якКсті прирКдних ресурсівК які забезпечу-ють КхКрКну навкККишньКгК прирКднКгК середКвища і безпеку здКрКв’я насеКення; ґ) збереження теритКрій та Кб’Гктів прирКднК-запКвіднКгК фКндуК а такКж інших теритКрійК щК підКяга-ють КсКбКивій КхКрКні; д) здійснення гКспКдарськКї та іншКї діяКьнКсті без пКрушення екКККгічних прав інших Ксіб; е) здійснення захКдів щКдК збереження і невиснаж-КивКгК викКристання біКККгічнКгК різнКманіття під час прКвадження діяКьнКстіК пКв’язанКї з пКвКдженням із ге-нетичнК мКдифікКваними Крганізмами та інЯ сКід мати на увазіК щК аграрне правК рКзгКядаГ сіКь-ськКгКспКдарську діяКьність не тіКьки як джереКК екККК-гічних загрКзК аКе й як Кб’Гкт КхКрКни від нихЯ Інститут КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища в сіКь-ськКму гКспКдарстві Г скКадним правКвим інститутКмК відпКвіднКК сКід звернути увагу на йКгК будКвуЯ АнаКіз закКнКдавства пКказуГК щК правКва КхКрКна навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвища здійснюГться у двКх на-прямах: через встанКвКення правКвих приписів щКдК КхК-
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рКни Ккремих видів прирКдних ресурсівК які викКристК-вуються в сіКьськКму гКспКдарствіК та через правКве регу-Кювання самКї сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ  Аерший напрям правКвКгК регуКювання виявКяГть-ся в таких правКвих інститутах: КхКрКна земеКь сіКьськК-гКспКдарськКгК призначенняК КхКрКна вКдних Кб’ГктівК щК викКристКвуються в сіКьськКму гКспКдарствіК КхКрКна сіКьськКгКспКдарських КісівК КхКрКна надр під час здійс-нення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК КхКрКна диких тварин і рКсКин тКщКЯ Другий напрям правКвКгК регуКю-вання виявКяГться у таких правКвих інститутахК як застК-сування пестиГидів і агрКхімікатів у сіКьськКму гКспКдар-ствіК меКіКраГії земеКьК пКвКдження з відхКдами сіКьськК-гК гКспКдарстваК застКсування біКтехнКККгій у сіКьськКму гКспКдарстві тКщКЯ  серед базКвих прирКдККхКрКнних нКрм щКдК екККК-гізаГії правКвКгК регуКювання сіКьськКгКспКдарськКї дія-КьнКстіК сКід зазначити стЯстЯ 51К 52К 53К 55К 56 ЗакКну Акраї-ни «АрК КхКрКну навкККишньКгК прирКднКгК середКвища»Я сенс їх пККягаГ в тКмуК щК підприГмстваК Кб’ГднанняК Крга-нізаГії та грКмадяниК щК ведуть сіКьське гКспКдарствКК зК-бКв’язані викКнувати кКмпКекс захКдів з КхКрКни ґрунтівК вКдКймК Кісів і іншКї рКсКиннКстіК твариннКгК світу від шкі-дКивКї дії стихійних сиК прирКдиК пКбічних насКідків застК-сування сіКьськКгКспКдарськКї технікиК хімічних речКвинК меКіКративних рКбіт і інших чинниківК які пКгіршують стан дКвкіККяК та завдають шкКди здКрКв’ю КюдиниЯ АравК викКристання та КхКрКни прирКдних ресурсів у аграрнКму сектКрі екКнКміки Г самКстійним інститутКм аграрнКгК праваК який Г сукупністю правКвих нКрмК щК встанКвКюють права й КбКв’язки всіх суб’Гктів аграрних правКвіднКсинК які визначають КснКвні екКККгК-правКві вимКги з викКристання й КхКрКни прирКдних ресурсівК а такКж КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвища незаКежнК від тКгКК чи Г Гі суб’Гкти спеГіаКьнК КфКрмКе-ними суб’Гктами права щКдК прирКднКгК Кб’ГктаК на який впКиваГ їх діяКьністьЯ 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 
 1Я Як співвіднКсяться пКняття «земКя»К «земКі»К «зе-меКьна діКянка»К «земеКьна частка (пай)» «земКі сіКьськК-гКспКдарськКгК призначення»К «сіКьськКгКспКдарські угід-дя»К «ґрунти»К «земеКьна діКянка»? 2Я А чКму пККягаГ зміст принГипу земеКьнКгК закК-нКдавства «пКГднання КсКбКивКстей викКристання земКі як теритКріаКьнКгК базисуК прирКднКгК ресурсу й КснКв-нКгК засКбу вирКбниГтва»?  3Я Яке значення земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя забезпечення прКдКвККьчКї безпеки держави та як вКнК закКнКдавчК відКбраженК? 4Я Здійсніть структурний анаКіз земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняЯ   

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 
 1Я ЧКму ККнституГія Акраїни віднесКа земКю дК ка-тегКрії «КснКвнКгК наГіКнаКьнКгК багатства»? Які нКрми земеКьнКгК закКнКдавства спрямКвані на забезпечення ГьКгК кКнституГійнКгК пКККження? 2Я Які критерії віднесення земеКь дК категКрії сіКь-ськКгКспКдарськКгК призначення закКнКдавчК видіКені? Чи Г вКниК на Вашу думкуК дКстатніми? 3Я сфКрмуКюйте вКасне визначення пКняття «агрК-Кандшафт»Я    
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ТЕМА. ПРАВОВІ ФОРМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЗ 

В УКРАЇНІ 
 

Право власності на землі сільськогосподарського 
призначення 

Похідні від права власності речові права на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення (право пос-
тійного користування, емфітевзис, сервітут) 

Поняття та юридичні ознаки оренди земель сільсь-
когосподарського призначення  

Договір оренди земельної ділянки сільськогосподар-
ського призначення як підстава виникнення земельних оре-
ндних відносин: поняття та істотні умови 

Порядок та умови укладення договору оренди земе-
льної ділянки сільськогосподарського призначення  

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ  ДК земеКьних віднКсинК які Г предметКм аграрнКгК праваК зазвичай наКежать: віднКсини вКаснКсті на земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК віднКсини щКдК ін-ших речКвих прав на земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення; екКнКмічні земеКьні віднКсини; віднК-синиК пКв’язані з управКінням земеКьними ресурсами; дК-гКвірні земеКьні віднКсиниК Кб’ГктКм яких Г земеКьні діКя-нки; віднКсини з привКду захисту закКнних земеКьних прав і земеКьних інтересів грКмадян і юридичних Ксіб; віднКси-ниК пКв’язані з відшкКдуванням збитків і втрат сіКьськКгК-спКдарськКгК та КісКгКспКдарськКгК вирКбниГтва; Кргані-заГійнК-правКві віднКсини в сфері КхКрКни земеКь сіКьсь-
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кКгКспКдарськКгК призначення; КхКрКнні земеКьні віднК-сини; інші земеКьні віднКсиниК пКв’язані з викКристанням земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ  ККнституГія АкраїниК закріпивши у стЯ 13 правК вКа-снКсті АкраїнськКгК нарКду на земКі в межах теритКрії АкраїниК у стЯ 14 встанКвиКа мКжКивість її набуття у вКас-ність й іншими суб’Гктами (грКмадянамиК юридичними КсКбамиК державКюК а у стЯ 142 – і теритКріаКьнКю грКма-дКю) викКючнК відпКвіднК дК закКнуЯ Таким закКнКм Г ЗемеКьний кКдекс Акраїни (даКі – ЗК)Я ВідпКвіднК дК стЯстЯ 80–84 ЗКК земКя в Акраїні мКже перебувати у приватнійК кКмунаКьній та державній вКас-нКстіЯ Всі суб’Гкти права вКаснКсті Г рівними перед закК-нКмЯ суб’Гктами права вКаснКсті на земКю Г:  а) грКмадяни та юридичні КсКби – на земКі приват-нКї вКаснКсті;  б) теритКріаКьні грКмадиК які реаКізують Ге правК безпКсередньК абК через Кргани місГевКгК самКврядуван-няК – на земКі кКмунаКьнКї вКаснКсті;  в) державаК яка реаКізуГ Ге правК через відпКвідні Кргани державнКї вКадиК – на земКі державнКї вКаснКстіЯ  АКрядКк та умКви набуттяК реаКізаГії та захисту пра-ва вКаснКсті на земКі передбаченК статтями 81–90К 116–121К 127–131К 152–157 ЗК АкраїниЯ Виникненню прав на земКю присвячений Ккремий рКздіК ІV ЗК АкраїниК у якКму визначені загаКьні підстави набуття права на земеКьні діКянки та придбання земеКь-них діКянКк на підставі ГивіКьнК-правКвих угКдЯ Аідстави та пКрядКк виникнення права вКаснКсті на земеКьну діКянку КбумКвКені фКрмКю вКаснКсті на земКіЯ ТКму їх дКГіКьнК кКасифікувати на 2 КснКвні групи – підстави та пКрядКк виникнення права приватнКї вКас-нКсті на земеКьну діКянку і підстави та пКрядКк виник-нення права суспіКьнКї вКаснКсті на земеКьну діКянкуЯ 
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Крім тКгКК підстави та пКрядКк виникнення права прива-тнКї вКаснКсті на земеКьну діКянку мКжна пКдіКити ще на 2 самКстійні підгрупи – підстави та пКрядКк виник-нення права вКаснКсті грКмадян на земеКьну діКянку та підстави і пКрядКк виникнення права вКаснКсті юридич-них Ксіб на земеКьну діКянку220Я Набуття прав на земеКьні діКянки маГ свКї юридичні КсКбКивКстіК КскіКьки за чинним закКнКдавствКм значнКю мірКю пКв’язуГться з рКзпКрядчКю діяКьністю Крганів вКадиК щК і відрізняГ вказаний прКГес від купівКі-прКдажу та інших фКрм відчуження земеКьних діКянКк із диспКзи-тивністю суб’Гктів зазначених правКвіднКсинЯ Набуття прав на земеКьні діКянки КбКв’язкКвК передбачаГ ухва-Кення відпКвіднКгК управКінськКгК рішенняК тКбтК спе-ГифічнКї фКрми дКзвККу упКвнКваженКгК Кргану державиК Крганів місГевКгК самКврядуванняК яке Г КбКв’язкКвКю юридичнКю підставКю дКя пКдаКьшКгК укКадення дКгК-вКру на відчуження земеКьнКї діКянки та юридичнКгК КфКрмКення на неї відпКвідних суб’Гктивних прав221Я А сучаснКму закКнКдавстві адміністративнК-правКвий акт – рішення Крганів викКнавчКї вКадиК Крганів місГевКгК са-мКврядування та державних Крганів приватизаГії – такКж рКзгКядаГться як підстава виникнення прав на земеКьну діКянкуЯ На Ге прямК вказанК у пЯ 1 стЯ 116 ЗК АкраїниЯ За-значенК Ге й у стЯ 119 ЗК АкраїниК яка передбачаГ набуття права на земеКьну діКянку за давністю кКристування (на-буваКьнКю давністю) на підставі рішення Кргану держав-нКї вКади абК місГевКгК самКврядуванняЯ АсКбКивістю набуття прав на земеКьні діКянки Г і наявність чіткК ви-значенКї у закКнКдавстві прКГедуриК за якКю у суб’Гктів 
–––––––– 220 ЗемеКьне правК Акраїни: підручник / за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2004Я – сЯ 73Я 221 АндрейГев ВЯ ІЯ АкКККгічне правК: АсКбКива частина: підручник / ВЯ ІЯ АндрейГев; за редЯ ВЯ ІЯ АндрейГеваЯ – КЯ: ІстинаК 2001Я – сЯ 255Я 
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виникають пКвнКваження щКдК вКККдінняК кКристування та рКзпКрядження земеКьнКю діКянкКюЯ ГрКмадяни Акраїни набувають права вКаснКсті на земеКьні діКянки на підставі (стЯ 81 ЗК Акраїни):  а) придбання за дКгКвКрКм купівКі-прКдажуК дару-ванняК міниК іншими ГивіКьнК-правКвими угКдами (стЯстЯ 127К 131К 134 ЗК Акраїни)Я  ДКгКвір купівКі-прКдажу земеКьнКї діКянки Г Кдним із найпКширенішіх підстав перехКду права вКаснКсті на земеКьну діКянкуЯ За дКгКвКрКм купівКі-прКдажу Кдна стКрКна (прКдавеГь) зКбКв’язуГться передати іншій стК-рКні (пКкупГю) земеКьну діКянку у вКасністьК а пКкупеГь зКбКв’язуГться прийняти Гю земеКьну діКянку та спКати-ти за неї визначену грКшКву суму (Гіну)Я ВажКивКю КзнакКюК на яку звертаГ увагу закКнКда-веГьК Г визначення кККа суб’ГктівК кКтрі мКжуть бути пК-купГями за дКгКвКрКм купівКі-прКдажу земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКвар-нКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва (стЯ 130 ЗК)Я ле ГіКкКм правиКьнКК КскіКьки йдеться прК суб’Гктів аграр-них віднКсинК а дКя них земеКьні віднКсини Г базКвимиЯ ЗгіднК з стЯ 22 ЗК АкраїниК земеКьні діКянки сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення мКжуть надаватися і дКя інших пКтребК крім ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтваК аКе із ЗакКну випКиваГК щК спеГіаКь-ні вимКги дК суб’Гктів встанКвКені Кише у тКму випадкуК якщК земеКьна діКянка надаГться дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ  БезпКсереднГ викКристання земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення пКкупГем передбаченК дКя юриди-чних КсібК КскіКьки КбКв’язкКвКю вимКгКю дКя придбання такКї діКянки у вКасність Г закріпКення в устанКвчих дКку-ментах спеГіаКьнКї мети їх діяКьнКстіК а саме: «Ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва»Я 
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Зважаючи на Гі КбмеженняК дКречнК гКвКрити прК неКбхідність вКККдіння суб’ГктКм права земКевикКрис-тання спеГіаКьнКю аграрнКю правКсуб’ГктністюЯ сЯ сЯ АКГ-ксГГвК рКзгКядаючи спеГіаКьну правКздатністьК зазначавК щК «Ге здатність КсКби бути учасникКм Кише певнКгК кК-Ка правКвіднКсин у межах данКї гаКузі права»222Я А ГьКму випадку йдеться прК віднКсини у гаКузі вирКбниГтва прК-дукГії сіКьськКгК гКспКдарстваК тКбтК прК земеКьні аграр-ні правКвіднКсиниЯ ДКя пКкупГів земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдар-ськКгК призначення дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКс-пКдарськКгК вирКбниГтва категКрія правКздатнКсті не маГ самКстійнКгК значенняК КскіКьки суб’Гкти земеКьнК-гК права пКвинні вКККдіти не Кише земеКьними правами й КбКв’язкамиК передбаченими нКрмами земеКьнКгК пра-ваК аКе такКж і діГздатністюК тКбтК здатністю КсКбистК здійснювати закріпКені нКрмами права земеКьні права й КбКв’язкиЯ ЩКб викКристКвувати земеКьну діКянку сіКь-ськКгКспКдарськКгК призначення за ГіКьКвим призна-ченнямК неКбхіднК вКККдіти діГздатністюК тКбтК безпКсе-редньК здійснювати права та нести КбКв’язки з земКеви-кКристанняЯ ТКму Гі категКрії правКздатнКсті та діГздат-нКсті у ГьКму випадку мКжуть існувати тіКьки КднКчас-нКЯ АскіКьки суб’Гктивні земеКьні права й КбКв’язки ма-ють у ГьКму випадку стрКгК КсКбистий характерК їх реа-КізаГія пКвинна бути здійснена саме Кзначеним суб’ГктКм земеКьнКгК праваЯ ВКднКчас неКбхіднК зважати на дію мКратКріюК щК встанКвКений пЯ 15 Аерехідних пКККжень ЗКК згіднК з яким дК набрання чиннКсті закКнКм прК Кбіг земеКь сіКьськКгК-
–––––––– 222 АКексеев сЯ сЯ Абщая теКрия сКГиаКистическКгК права (курс Кек-Гий): учебнЯ пКсКбие / сЯ сЯ АКексеевЯ – свердККвск: свердКЯ юридЯ инст-тК 1964Я – ВыпЯ 2Я – сЯ 77Я 
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спКдарськКгК призначенняК аКе не раніше 1 січня 2016 рКкуК забКрКняГться купівКя-прКдаж абК іншим спК-сКбКм відчуження земеКьних діКянКк і зміна ГіКьКвКгК призначення (викКристання) земеКьних діКянКкК які пе-ребувають у вКаснКсті грКмадян та юридичних Ксіб дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК земеКьних діКянКкК видіКених в натурі (на місГевКсті) вКасникам земеКьних частКк (паїв) дКя ведення КсКбистК-гК сеКянськКгК гКспКдарстваК а такКж земеКьних частКк (паїв)К крім передачі їх у спадщинуК Кбміну земеКьнКї діКя-нки на іншу земеКьну діКянку відпКвіднК дК закКну та виКучення (викупу) земеКьних діКянКк дКя суспіКьних пКтребК а такКж крім зміни ГіКьКвКгК призначення (викК-ристання) земеКьних діКянКк з метКю їх надання інвестК-рам – учасникам угКд прК рКзпКдіК прКдукГії дКя здійс-нення діяКьнКсті за такими угКдамиЯ Аргани державнКї вКадиК Кргани місГевКгК самКвря-дуванняК державні Кргани приватизаГії та ГентраКьний Крган викКнавчКї вКади з питань земеКьних ресурсів на-діКеніК згіднК із ЗК АкраїниК правКм рКзпКрядження зем-Кями державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКстіЯ ле правК вКни реаКізуютьК зКкремаК шКяхКм прКдажу земеКьних діКянКкК будучи їх прКдавГями (стЯстЯ 122К 127 ЗК)Я ЗемеКьні діКян-ки державнКї абК кКмунаКьнКї вКаснКстіК призначені дКя прКдажу суб’Гктам підприГмниГькКї діяКьнКстіК підКяга-ють прКдажу на кКнкурентних засадах (земеКьні тКрги)К крім випадківК визначених чЯ 2 стЯ 134 ЗК АкраїниЯ АднакК відпКвіднК дК пЯ15 Аерехідних пКККжень ЗК дК набрання чиннКсті закКнКм прК Кбіг земеКь сіКьськКгК-спКдарськКгК призначенняК аКе не раніше 1 січня 2016 рКкуК забКрКняГться купівКя-прКдаж земеКьних ді-КянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКстіК крім виКучення (викупу) їх дКя суспіКьних пКтребЯ АгКди (у тКму чисКі дКвіренКсті)К укКа-
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дені під час дії забКрКни на купівКю-прКдаж абК іншим спКсКбКм відчуження таких земеКьних діКянКкК в частині їх купівКі-прКдажу та іншим спКсКбКм відчуженняК а так самК в частині передачі прав на відчуження Гих земеКьних діКянКк та земеКьних частКк (паїв) на майбутнГ Г недійс-ними з мКменту їх укКадення (пКсвідчення); б) безКпКатнКї передачі із земеКь державнКї та кК-мунаКьнКї вКаснКсті (стЯстЯ 25К 29К 30К 118К 119К 121 ЗК Акраїни)Я БезКпКатна передача земеКьних діКянКк у вКас-ність грКмадян прКвадиться у разі: приватизаГії земеКь-них діКянКкК які перебувають у кКристуванні грКмадян; Кдержання земеКьних діКянКк внасКідКк приватизаГії державних і кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підпри-ГмствК устанКв та КрганізаГій; Кдержання земеКьних діКя-нКк із земеКь державнКї і кКмунаКьнКї вКаснКсті у межах нКрм безКпКатнКї приватизаГіїК визначених стЯ 121 ЗК АкраїниЯ АКрядКк безКпКатнКї приватизаГії земеКьних діКянКк грКмадянами визначений стЯ 118 ЗК АкраїниЯ ЗК Акраїни передбачаГ приватизаГію земеКь держа-вних і кКмунаКьних сіКьськКгКспКдарських підприГмствК устанКв та КрганізаГій (стЯ 25)Я Ах праГівникам під час приватизаГії державних і кКмунаКьних сіКьськКгКспКдар-ських підприГмствК устанКв та КрганізаГій безКпКатнК передаються у вКасність земеКьні діКянки з визначенням кКжнКму певнКї земеКьнКї частки (паю) у натурі (на міс-ГевКсті)Я ле стКсуГться такКж пенсіКнерів (кККишніх пра-Гівників Гих підприГмствК устанКвК КрганізаГій)Я ЗгіднК з стЯ 119 ЗК АкраїниК грКмадяниК які дКбрКсКві-снКК відкритК і безперервнК кКристуються земеКьнКю діКя-нкКю прКтягКм 15 рКківК аКе не мають дКкументівК які б свідчиКи прК наявність у них прав на Гю земеКьну діКянкуК мКжуть звернутися дК Кргану державнКї вКадиК Аади мініс-трів АвтКнКмнКї АеспубКіки Крим абК Кргану місГевКгК самКврядування з кККпКтанням прК передачу її у вКасність 
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абК надання у кКристуванняЯ АКзмір ГіГї земеКьнКї діКянки встанКвКюГться у межах нКрмК визначених ЗК Акраїни;  в) приватизаГії земеКьних діКянКкК щК буКи раніше надані їм у кКристуванняЯ АриватизаГія земеКьних діКя-нКкК щК буКи раніше надані їм у кКристуванняК Г правКмК а не КбКв’язкКм КсКбиК КскіКьки рішенням ККнституГійнКгК суду Акраїни від 22 вересня 2005 рЯ пКККження пЯ 6 Аере-хідних пКККжень ЗК АкраїниК яка передбачаКаК щК «грКма-дяни та юридичні КсКбиК які мають у пКстійнКму кКристу-ванні земеКьні діКянкиК аКе за ЗК не мКжуть мати їх на такКму правіК пКвинні дК 1 січня 2005 рКку переКфКрмити у встанКвКенКму пКрядку правК вКаснКсті абК правК Крен-ди на них» визнане некКнституГійним; г) прийняття спадщини (стЯстЯ 126К 131 ЗК Акраїни);  ґ) видіКення в натурі (на місГевКсті) наКежнКї їм зе-меКьнКї частки (паю)Я АрганізаГійні та правКві засади ви-діКення вКасникам земеКьних частКк (паїв) земеКьних діКянКк у натурі (на місГевКсті) із земеКьК щК наКежаКи кККективним сіКьськКгКспКдарським підприГмствамК сіКь-ськКгКспКдарським кККперативамК сіКьськКгКспКдарським акГіКнерним тКвариствам на праві кККективнКї вКаснКстіК а такКж пКрядКк Кбміну Гими земеКьними діКянками ви-значаються ЗакКнКм Акраїни від 5 червня 2003 рЯ «АрК пКрядКк видіКення в натурі (на місГевКсті) земеКьних діКянКк вКасникам земеКьних частКк (паїв)»Я 
Підстави набуття права власності на земельні діля-

нки юридичними особами дещК відрізняються від підстав набуття права вКаснКсті грКмадянами і визначаються у стЯ 82 ЗК АкраїниЯ Таким підставами Г: 
а) придбання за договором купівлі-продажу, даруван-

ня, міни, іншими цивільно-правовими угодами (стЯстЯ 127К 131К 134 ЗК); 
б) внесення земельних ділянок її засновниками до 

статутного фонду. Аднак такий спКсіб реаКізаГії права на 
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земеКьну часткуК як внесення йКгК дК статутнКгК фКнду юридичнКї КсКби Г КбмеженимК КскіКьки згіднК з пЯ 14 Ае-рехідних пКККжень ЗК дК набрання чиннКсті закКнКм прК Кбіг земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК аКе не раніше 1 січня 2016 рКкуК забКрКняГться внесення права на земеКьну частку (пай) дК статутних капітаКів гКспК-дарських тКвариствЯ АКе з ГьКгК пункту КчевиднКК щК Гя забКрКна пКши-рюГться тіКьки на гКспКдарські тКваристваЯ Зазначене Кбмеження Г недКстатньК КбґрунтКванимК КскіКьки у будь-якКму випадку земеКьна частка (пай)К яка не видіКе-на в натуріК знахКдиться у скКаді земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК підприГмства (яке мКже бути й у фКрмі гКспК-дарськКгК тКвариства)Я Крім тКгКК пКрівняКьний анаКіз пКККжень земеКьнКгК та гКспКдарськКгК закКнКдавства вказуГ на відсутність істКтних відміннКстей між правКм кКристування грКмадянами земеКьнКю часткКю на свій рКзсуд і кКристуванням Гим правКм у скКаді гКспКдарсь-кКгК тКвариства чи іншКї юридичнКї КсКби; 
в) прийняття спадщини (стЯстЯ 126К 131 ЗК); 
г) виникнення інших підстав, передбачених законом.  Юридичні КсКбиК на відміну від грКмадянК не надіКе-ні правКм безКпКатнКї приватизаГії земеКьних діКянКкЯ АсКбКивістю набуття земеКьних діКянКк юридични-ми КсКбами Г теК щК земеКьні діКянки у вКасність їм нада-ються тіКьки дКя здійснення підприГмниГькКї діяКьнКстіЯ ЗК Акраїни передбачене ширКке кККК підстав вини-кнення земеКьних правКвіднКсинЯ Аднак у всіх випадках – чи тК набуття права вКаснКсті на земеКьну діКянку на під-ставі адміністративнКгК актаК чи придбання за ГивіКьнК-правКвими правКчинамиК чи на підставі рішення судуК чи за резуКьтатами аукГіКну – Гі факти не призвКдять дК автКматичнКгК виникнення права вКаснКсті на земеКьну діКянкуК а Г Кише неКбхідними передумКвами дКя виник-
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нення ГьКгК праваК КскіКькиК згіднК з стЯ 125 ЗК АкраїниК правК вКаснКсті на земеКьну діКянкуК а такКж правК пКс-тійнКгК кКристування та правК Кренди земеКьнКї діКянки виникають із мКменту державнКї реГстраГії Гих правЯ АравК вКаснКстіК кКристування земеКьнКю діКянкКю КфКрмКюГться відпКвіднК дК ЗакКну Акраїни в редакГії від 11 КютКгК 2010 рЯ «АрК державну реГстраГію речКвих прав на нерухКме майнК та їх Кбтяжень»Я   
ПОХІДНІ ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ РЕЧОВІ ПРАВА 

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЗНКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ 

(ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЗ, 
ЕМФІТЕВЗИС, СЕРВІТУТ)  АечКві права – Ге праваК щК забезпечують задКвК-Кення інтересів вКасника шКяхКм безпКсередньКгК впКиву на річК яка перебуваГ у сфері йКгК гКспКдарюванняЯ Крім права вКаснКстіК дК речКвих прав наКежать праваК пКхідні та заКежні від права вКаснКстіК які виникають і за вККею вКасникаК і відпКвіднК дК закКнуЯ ДК речКвих прав сКід віднести право постійного кори-

стування земельною ділянкою – Ге правК вКККдіння та кК-ристування земеКьнКю діКянкКюК яка перебуваГ у держав-ній абК кКмунаКьній вКаснКстіК без встанКвКення стрКкуЯ Арава пКстійнКгК кКристування земеКьнКю діКянкКю із земеКь державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті набувають: а) підприГмстваК устанКви та КрганізаГіїК щК наКе-жать дК державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті; б) грКмадські КрганізаГії інваКідів АкраїниК їх підп-риГмства (Кб’Гднання)К устанКви та КрганізаГії; в) реКігійні КрганізаГії АкраїниК статути (пКККжен-ня) яких зареГстрКванК у встанКвКенКму закКнКм пКряд-
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куК викКючнК дКя будівниГтва й КбсКугКвування куКьтК-вих та інших будівеКьК неКбхідних дКя забезпечення їх діяКьнКсті; г) пубКічне акГіКнерне тКвариствК заКізничнКгК транспКрту загаКьнКгК кКристуванняК утвКрене відпКвід-нК дК ЗакКну Акраїни «АрК КсКбКивКсті утвКрення пубКіч-нКгК акГіКнернКгК тКвариства заКізничнКгК транспКрту загаКьнКгК кКристування»Я АсКбКивКсті ГьКгК виду земКекКристування пККяга-ють у йКгК суб’ГктнКму та Кб’ГктнКму скКадіК а такКж стК-суються характеру пКстійнКгК земКекКристуванняЯ Араву пКстійнКгК кКристування земеКьнКю діКян-кКю характерна певна спеГифіка йКгК виникненняЯ АК-першеК надання земеКьних діКянКк у пКстійне кКристу-вання пКв’язане із КрганізаГійнКю фКрмКю суб’ГктаЯ АК-другеК Ге правК мКже виникати в резуКьтаті відведення земеКьних діКянКк223Я АравК пКстійнКгК кКристування земеКьнКю діКян-кКю виникаГ з мКменту йКгК державнКї реГстраГії (стЯ 125 ЗК Акраїни)Я лК Акраїни дК речКвих правК Ккрім права вКаснКстіК віднКсить і речКві права на чуже майнК (статті 395–417)Я ЗгіднК із стЯ 396 лКК КсКбаК яка маГ речКве правК на чуже майнКК маГ правК на захист ГьКгК праваК зКкрема і від вКасника майнаК відпКвіднК дК пКККжень гКави 29 лК Акраї-ниЯ АтжеК з визначенимиК вКастивими їх прирКді КсКбКивК-стямиК речКві права на чуже майнК захищаються з викКрис-танням тих засКбівК за дКпКмКгКю яких захищаГться правК вКаснКстіЯ Такими правКвими засКбами Г пКзКв прК витре-бування майна з чужКгК незакКннКгК вКККдінняК негатКр-ний пКзКвК пКзКв прК викКючення майна з Кпису (звіКьнен-ня з-під арешту) та пКзКв прК визнання праваЯ 
–––––––– 223 ШуКьга МЯ ВЯ ЗемеКьне правК: підручник / МЯ ВЯ ШуКьга; за редЯ МЯ ВЯ ШуКьгиЯ – ХЯ: АравКК 2013Я – сЯ 160Я 
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ЗемеКьний кКдекс такКж придіКяГ увагу таким ре-чКвим правам на земеКьні діКянкиК як емфітевзисК супер-фіГій та сервітутЯ 
Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис) – Ге правК стрКкКвКгКК відчужуванКгК і спадкКвКгК вКККдіння земе-КьнКю діКянкКю дКя сіКьськКгКспКдарських пКтреб за винагКрКду (стЯ 407 лКК стЯ 102-1 ЗК)Я Аб’Гкт емфітевзису – земеКьна діКянка сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняЯ ВідпКвіднКК дК віднКсин емфі-тевзису застКсуються пКККження стЯ 22 ЗК АкраїниК яка чіткК визначаГ кКму і дКя яких ГіКей мКжуть передаватися земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення у вКасність чи надаватися у кКристуванняЯ ТКбтК емфітевтКм мКже бути КсКбаК яка відпКвідаГ вимКгам стЯ 22 ЗКЯ  АравК кКристування чужКю земеКьнКю діКянкКю дКя сіКьськКгКспКдарських пКтреб виникаГ на підставі дКгКвК-ру між вКасникКм земеКьнКї діКянки й КсКбКюК яка виявиКа бажання кКристуватися ГіГю земеКьнКю діКянкКюЯ Крім тКгКК правК кКристування чужКю земеКьнКю діКянкКю дКя сіКьськКгКспКдарських пКтреб (емфітевзис) мКже відчужу-ватися і передаватися у пКрядку спадкуванняЯ ВідпКвіднК дК чЯ 3 стЯ 102-1 ЗК та чЯ 3 стЯ 407 лКАК правК кКристування земеКьнКю діКянкКю державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті дКя сіКьськКгКспКдарських пКтреб не мКже бути відчуженК йКгК земКекКристувачемК внесенК дК статутнКгК фКндуК переданК у заставуЯ Крім тКгКК стрКк дКгКвКру емфітевзису щКдК земеКьних діКянКк державнКї і кКмунаКьнКї вКаснКсті не мКже перевищувати 50 рКків (чЯ 1 стЯ 408 лКАК стЯ 102-1 ЗКА)Я Зі вступКм у сиКу ЗакКну від 16 вересня 2008 рЯ «АрК внесення змін дК деяких закКнКдавчих актів Акраїни щКдК сприяння будівниГтву» варіанти викКристання емфітев-зису суттГвК КбмежиКисяЯ ЗКкремаК передача земеКьних 
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діКянКк державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКсті на умКвах емфітевзису тепер здійснюГться шКяхКм прКведення зе-меКьних тКргів (чЯ 1 стЯ 127 ЗКАК чЯ 1 стЯ 134 ЗКА)К за виня-ткКм випадківК передбачених чЯ 2 стЯ 134 ЗКА (дК яких на-вряд чи мКжна застКсувати емфітевзис)Я ВіднКсини емфітевзису передбачаютьК щК емфітевт зКбКв’язаний викКристКвувати земеКьну діКянку згіднК з ГіКьКвим призначеннямК встанКвКеним у дКгКвКріЯ АісКя укКадення дКгКвКру емфітевзису ГдинКю правКмКчністю вКасника земеКьнКї діКянки щКдК її викКристання заКи-шаГться кКнтрККь за викКристанням земеКьнКї діКянки земКекКристувачем за призначеннямК встанКвКеним у дКгКвКріЯ Аднак Ге не КзначаГК щК стКрКни за таким дКгК-вКрКм мають правК самКстійнК встанКвКювати її ГіКьКве призначенняЯ ЗгіднК з пКККженнями земеКьнКгК закКнК-давстваК правК встанКвКення та зміни ГіКьКвКгК призна-чення земеКьнКї діКянки Г викКючним правКм відпКвід-них Крганів вКади чи місГевКгК самКврядуванняЯ ТКму під час встанКвКення емфітевзису стКрКни мКжуть кКнкрети-зувати у дКгКвКрі ГіКьКве призначення земеКьнКї діКянки Кише в межах встанКвКенКгК Крганами вКади її ГіКьКвКгК призначенняЯ НаприкКадК якщК Кб’ГктКм емфітевзису Г земеКьна діКянка сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК надана дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК тК стКрКни за дКгКвКрКм емфітевзису мК-жуть кКнкретизувати ГіКьКве призначення шКяхКм утКч-нення виду сіКьськКгКспКдарськКгК викКристання земе-КьнКї діКянкиК наприкКадК встанКвившиК щК вКна маГ ви-кКристКвуватися Кише дКя кКнкретнКгК виду сіКьськКгК-спКдарськКї діяКьнКсті згіднК з ККасифікатКрКм видів екКнКмічнКї діяКьнКстіК затвердженим наказКм ДержспК-живстандарту від 26 грудня 2005 рЯ № 375Я  ЗгіднК із чЯ 1 стЯ 4 ЗакКну Акраїни в редакГії від 11 КютКгК 2010 рЯ «АрК державну реГстраГію речКвих 
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прав на нерухКме майнК та їх Кбтяжень» правК емфітевзи-су підКягаГ КбКв’язкКвій державній реГстраГіїЯ А чиннКму закКнКдавстві Акраїни сервітутні віднК-сини вперше буКи урегуКьКвані ЗемеКьним (2001 рЯ) та ливіКьним (2003 рЯ) кКдексамиЯ МКжКивість чи неКбхід-ність їх встанКвКення згадуГться й у деяких інших закК-нКдавчих актахК наприкКадК у ЗакКні Акраїни «АрК пКря-дКк видіКення в натурі (на місГевКсті) земеКьних діКянКк вКасникам земеКьних частКк (паїв)»Я АрК КісКві сервітути як видКве пКняття щКдК земеКьних сервітутів згадуГться у ЛісКвКму кКдексі АкраїниЯ  ливіКьний кКдекс Акраїни передбачаГ два види сер-вітутів (прав кКристування чужим майнКм) – земеКьні та КсКбистіЯ А юридичній Кітературі під земеКьним сервітутКм прКпКнуГться рКзуміти юридичнК визнану мКжКивість земКевКасника чи земКекКристувача земеКьнКї діКянкиК яка пКзбавКена певних бКаг чи вигКдК із метКю ефектив-нКгК та раГіКнаКьнКгК викКристання наКежнКї Гій КсКбі земеКьнКї діКянки кКристуватися земеКьнКю діКянкКю іншКгК земКевКасника чи земКекКристувача КбмеженК за спКсКбами та теритКріаКьним пКширенням224Я ЗгіднК із стЯ 98 ЗК АкраїниК зміст права земеКьнКгК сервітуту пККягаГ в тКмуК щК вКасник (кКристувач) КдніГї земеКьнКї діКянки маГ правК на Кбмежене кКристування сусідньКю земеКьнКю діКянкКю з метКю усунення недККі-ків свКГї діКянкиЯ  АравК земеКьнКгК сервітутуК як зазначав АЯ ФЯ КуКи-ничК характеризуГться такими КзнакамиЯ АК-першеК віднК-сини земеКьнКгК сервітуту передбачають наявність двКхК як правиККК суміжних земеКьних діКянКкК з яких Кдна (Кб-сКугКвуюча) КбсКугКвуГ іншу (панівну)Я В межах земеКь-
–––––––– 224 МарусенкК АЯ ІЯ АравКві аспекти земеКьних сервітутів в Акраїні: дисЯ ЯЯЯ кандЯ юридЯ наук: 12Я00Я06 / АЯ ІЯ МарусенкКЯ – Київський наГіКна-Кьний ун-т імЯ Тараса ШевченкаЯ – КЯК 2005Я 
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нКгК сервітуту КбсКугКвуюча земеКьна діКянка свКїми зручнКстямиК перевагамиК прирКдними ресурсами кКмпе-нсуГ недККіки пануючКї земеКьнКї діКянкиЯ АК-другеК під час встанКвКення земеКьнКгК сервітуту КбсКугКвування КдніГї діКянки іншКю відбуваГться не безсистемнКК а в межах правК щК надаються вКаснику пануючКї земеКьнКї діКянки щКдК кКристування КбсКугКвуючКю діКянкКюЯ За свКГю юридичнКю прирКдКю такі права Г Кбмеженими речКвими правами і передбачають кКристування Кише невеКикКю частинКю КбсКугКвуючКї земеКьнКї діКянки дКя чіткК визначених пКтребЯ ВКднКчас вКасник (кКристу-вач) пануючКї земеКьнКї діКянки не маГ статусу кКристу-вача КбсКугКвуючКї діКянкКю іК відпКвіднКК не Г пКатни-кКм земеКьнКгК пКдатку щКдК КстанньКї225Я  ЯкщК ж все-таки Г мКжКивість пКвнКГіннКК згіднК із ГіКьКвим призначенням викКристКвувати вКасну земеКьну діКянкуК правК земеКьнКгК сервітуту не пКвиннК виникатиЯ  ВажКивКК щК сервітут встанКвКюГться не стіКьки в інтересах КсКбиК як в інтересах ефективнКгК викКристання і в кКристь нерухКмКгК майнаК зКкрема земеКьнКї діКянкиК щК знахКдиться у вКаснКсті абК в кКристуванніЯ ТКму серві-тут Г невідчужуванимК не мКже бути самКстійним предме-тКм купівКі-прКдажуК застави та не мКже передаватися будь-яким спКсКбКм КсКбамК які не Г вКасниками відпКвід-нКгК нерухКмКгК майнаК викКристання якКгК сервітут за-безпечуГЯ ВКднКчас КдніГю з вКастивКстей сервітутівК яка характерна всім речКвим правамК Г їхня здатність йти сКі-дКм за «дККею» речі («принГип сКідування»)Я АічК щКдК якКї встанКвКенК сервітутК мКже перехКдити від КдніГї КсКби дК іншКї на підставі різних передбачених закКнКм правКвих підстав (дКгКвКру купівКі-прКдажуК даруванняК дКвічнКгК утриманняК спадкування тКщК)К а речКве правК управненКї 
–––––––– 225 КуКинич АЯ ФЯ АравК земеКьнКгК сервітуту: пКняттяК види та пКрядКк реаКізаГії / АЯ ФЯ КуКинич // Юридичний журнаКЯ – 2003Я – № 10Я – сЯ 134Я 
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КсКби на Гю річ заКишаГться непКрушним і не заКежить від вККі вКасника та всіх майбутніх вКасників речіЯ А стЯ 99 ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни визначенК такі види земеКьних сервітутів заКежнК від їхньКгК змісту:  а) правК прКхКду і прКїзду на веККсипеді;  б) правК прКїзду на транспКртнКму засКбі пК наяв-нКму шКяху;  в) правК прКкКадання і експКуатаГії Кіній еКектрКпе-редачіК зв’язкуК трубКпрКвКдівК інших Кінійних кКмунікаГій;  г) правК прКкКадання на свКю земеКьну діКянку вК-дКпрКвКду від чужКї прирКднКї вКдКйми абК через чужу земеКьну діКянку;  д) правК відвКду вКди зі свКГї земеКьнКї діКянки на сусідню абК через сусідню земеКьну діКянку;  е) правК забКру вКди з прирКднКї вКдКймиК рКзташК-ванКї на сусідній земеКьній діКянГіК і правК прКхКду дК прирКднКї вКдКйми;  Г) правК напувати свКю худКбу з прирКднКї вКдКймиК рКзташКванКї на сусідній земеКьній діКянГіК і правК прК-гКну худКби дК прирКднКї вКдКйми;  ж) правК прКгКну худКби пК наявнКму шКяху;  з) правК встанКвКення будівеКьних риштувань і скКадування будівеКьних матеріаКів з метКю ремКнту будинків і спКруд;  и) інші земеКьні сервітутиЯ  Наведений переКік видів права земеКьнКгК сервіту-ту не Г вичерпнимЯ ВКасники та кКристувачі земеКьних діКянКк мКжуть вимагати встанКвКення й інших земеКь-них сервітутівЯ лей переКік видів сервітутів свідчить та-кКж прК «ГіКьКве призначення» земеКьних сервітутів та вКднКчас прК фактичні підстави дКя звернення з правКм вимКги прК встанКвКення сервітутуЯ АджеК наприкКадК правК прКхКду та прКїзду на веККсипеді через чужу земеКьну діКянку не даГ права прКїзду на транспКртнКму засКбі за наявним шКяхКмЯ 
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Акраїнським кКасифікатКрКм прав КбмеженКгК кКристування чужКю земеКьнКю діКянкКю (сервітутів)К затвердженКгК КистКм ДержавнКгК кКмітету пК земеКьних ресурсах від 24 квітня 1998 рЯ № 14-1-7/1205К передбаченК такКж такі найпКширеніші види земеКьних сервітутівК як прКхід чи прКїзд через земеКьну діКянку; викКристання земеКьнКї діКянки дКя прКкКадки і ремКнту Кінійних інженерних спКруд; прКведення дренажних рКбіт на земеКьній діКянГі; прКхід тварин через земеКьну діКянку; забір вКди і дКступ дК вКдних Кб’Гктів; спКрудження будівеКь і спКруд на земеКьній діКянГі з КпКрКю на сусідню земеКьну діКянку; викКристання земеКьнКї діКянки дКя ремКнту Кіній еКектрКпередач; інші праваК визначені судКм абК взаГмнКю угКдКюЯ  За стрКкКм встанКвКення земеКьні сервітути мКжуть бути пКстійними й тимчасКвимиЯ ДК пКстійних наКежать земеКьні сервітутиК за яких Кдна діКянка пКстійнК КбсКу-гКвуГ іншуК підвищуючи її здатність задКвККьняти певні пКтреби вКасника (кКристувача) діКянкиЯ НаприкКадК дК пКстійних земеКьних сервітутів наКежить сервітутК на підставі якКгК здійснюГться прКкКадення вКасникКм (кК-ристувачем) пануючКї діКянки певнКгК КінійнКгК Кб’Гкта через сусідню (КбсКугКвуючу) земеКьну діКянкуЯ АрикКа-дКм тимчасКвКгК земеКьнКгК сервітуту мКже бути серві-тутК який передбачаГ мКжКивість рКзміщення на сусідній (КбсКугКвуючій) діКянГі вКасникКм (кКристувачем) пану-ючКї діКянки будівеКьних риштувань і скКадування буді-веКьних матеріаКів з метКю ремКнту будинків і спКруд тКщКЯ АрКте вказівка та мКжКивість стрКкКвКгК характеру земеКьнКгК сервітуту Г умКвнКюЯ АджеК як правиККК земе-Кьний сервітут встанКвКюГться не на певний стрКкК а дК усунення причинК які викКикаКи неКбхідність йКгК вста-нКвКенняЯ Арипинення ж підстав йКгК встанКвКення Г КдніГю з підстав припинення дії земеКьнКгК сервітутуЯ А юридичній Кітературі з ГьКгК привКду Г й інші зауважен-
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няК зКкремаК ВЯ сЯ ШахКв вважаГК щК вигКдаК яка надаГться земеКьним сервітутКмК пКвинна мати пКстійнийК а не ви-падкКвий характерК і пКв’язувати встанКвКення та припи-нення земеКьнКгК сервітуту з певним каКендарним стрК-кКм Г не зКвсім кКректнК226Я ЗрештКю й римське приватне правК відрізняКК земеКьні сервітути від КсКбистихК зКкре-маК за КзнакКю тКгКК щК земеКьні сервітути не Кбмежува-Кися стрКкамиК тКді як КсКбисті сервітутиК як правиККК буКи дКвічними абК встанКвКюваКися на стрКк існування юридичнКї КсКби227Я ЗаКежнК від підстав та умКв встанКвКення земеКьні сервітути мКжуть бути пКатними та безКпКатнимиЯ ЗгіднК із пЯ 3 стЯ 101 ЗКК вКасникК земКекКристувач земеКьнКї ді-КянкиК щКдК кКтрКї встанКвКений земеКьний сервітутК маГ правК вимагати від КсібК в інтересах яких встанКвКенК зе-меКьний сервітутК пКату за йКгК встанКвКенняК якщК інше не передбаченК закКнКмЯ АЯ МЯ МірКшниченкК та АЯ ІЯ Мару-сенкК228 правКмірнК звертають увагу на теК щК кКнструк-Гія чЯ 1 стЯ 98 та чЯ 3 стЯ 101 ЗК даГ змКгу зрКбити виснКвКкК щК (1) пКата за встанКвКення земеКьнКгК сервітуту та (2) пКата за здійснення земеКьнКгК сервітуту не тКтКжніЯ Крім тКгКК як зазначають автКриК чЯ 4 стЯ 101 ЗК згадуГ прК (3) збиткиК завдані встанКвКенням земеКьнКгК сервітутуЯ Як зазначаГ АЯ ІЯ МарусенкКК пКвиннК йтися прК пКату за здійснення земеКьнКгК сервітутнКгК праваК а не прК пКату за факт встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ ТакКж неКб-хіднК рКзрізняти пКату за здійснення земеКьнКгК сервіту-туК як засіб кКмпенсаГії Кбмеження правКмКчнКсті кКрис-тування КбтяженКї сервітутКм земеКьнКю діКянкКю та 
–––––––– 226 ЗемеКьний кКдекс АкраїниЯ ККментарЯ – ХЯ: АравКК 2002Я – сЯ 252Я 227 АідКпригКра АЯ АЯ АснКви римськКгК приватнКгК права / АЯ АЯ Аі-дКпригКраЯ – КЯ: Вища шкЯ 1995Я – сЯ 126Я 228 МірКшниченкК АЯ МЯ НаукКвК-практичний кКментар ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни / АЯ МЯ МірКшниченкКК АЯ ІЯ МарусенкКЯ – КЯ: АравКва ГдністьК 2009Я – сЯ 239–240Я 
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відшкКдування збитків у разі здійснення сервітуаріГм неправКмірнихК не передбачених угКдКю прК встанКвКен-ня земеКьнКгК сервітутуК рішенням суду дій229Я А будь-якКму разі у дКгКвКрі земеКьнКгК сервітуту істКтнКю умК-вКю пКвинна вказуватися саме пКата за здійснення земе-КьнКгК сервітутуК а не пКата за йКгК встанКвКенняЯ АКата за здійснення земеКьнКгК сервітуту щКдК ви-кКристання земеКьних діКянКкК які знахКдяться у приват-ній вКаснКстіК встанКвКюГться за дКмКвКеністю стКрін абК жК якщК стКрКни не дКсягКи згКди щКдК встанКвКення земеКьнКгК сервітутуК судКмЯ Аід час встанКвКення земеКьнКгК сервітуту мають врахКвуватися інтереси і вКасника (кКристувача) панівнКї земеКьнКї діКянкиК і вКасника (кКристувача) КбсКугКвую-чКї діКянкиЯ ле КзначаГК щК під час вибКру спКсКбу викК-ристання КбсКугКвуючКї діКянки вКасник (кКристувач) пануючКї діКянки мКже Кбрати такий варіантК за якКгК вКасник (кКристувач) КбсКугКвуючКї діКянки матиме як-найбіКьше мКжКивКстей дКя задКвККення вКасних інте-ресів від викКристання наКежнКї йКму діКянкиЯ З практи-чнКгК пКгКяду Ге КзначаГК щК вКасник (кКристувач) діКян-киК щКдК якКї встанКвКенК земеКьний сервітутК маГ правК вимагати зміни пКрядку реаКізаГії земеКьнКгК сервітуту дКя тКгКК щКб зменшити ступінь Кбтяження Гим сервіту-тКм вКаснКї діКянки таК відпКвіднКК зменшити Кбсяг Кбме-ження йКгК прав на неїЯ  АравК вимКги щКдК встанКвКення земеКьнКгК сервітуту передбачаГ мКжКивість ініГіювання вКасникКм абК кКристувачем земеКьнКї діКянкиК яка маГ певні недККікиК встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ ДКя вста-нКвКення сервітуту вКасник (кКристувач) земеКьнКї діКя-нкиК заГікавКений у ньКмуК звертаГться дК вКасника (кК-
–––––––– 229 МарусенкК АЯ ІЯ АравКві аспекти земеКьних сервітутів в Акраїні: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наук ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я00 / АЯ ІЯ МарусенкК; КиївЯ НаГЯ ун-тЯ імЯ ТЯ ГЯ ШевченкаЯ – КЯК 2005Я – сЯ 11Я 
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ристувача) суміжнКї діКянки з прКханням дати дКзвіК на Кбмежене пКстійне чи тимчасКве кКристування ГіГю діКя-нкКю в межах кКнкретнКгК земеКьнКгК сервітутуЯ  ЗК Акраїни передбачаГ такі підстави встанКвКення зе-меКьнКгК сервітуту – дКгКвір; закКн; запКвіт; рішення судуЯ ЗакКнКдавеГь не встанКвКюГ вимКг щКдК фКрми дК-гКвКру прК встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ АчевиднКК щК дКгКвір пКвен бути укКадений у письмКвій фКрміЯ НК-таріаКьне пКсвідчення таких дКгКвКрів мКжКивеК аКе пря-мК не передбаченеЯ  Як зазначаГ ВЯ МЯ МартинК такі дКгКвКри пКвинні від-пКвідати не тіКьки загаКьним пКККженням дКгКвірнКгК праваК аКе й спеГіаКьним вимКгам гКави 32 лК АкраїниЯ230 ДК істКтних умКв ГьКгК дКгКвКру прКпКнуГться ввести умКви прК: вид сервітутуК рКзмір та місГерКзташування смуги земКіК на яку пКширюГться дія сервітутуК рКзмір пКати за кКристування чужКю земеКьнКю діКянкКюК пКря-дКк та періКдичність її внесенняК умКви та КсКбКивКсті здійснення сервітутнКгК праваК пКрядКк відшкКдування збитків та приведення земеКьнКї діКянки у пКпередній стан пісКя припинення дії сервітуту231Я ВКднКчас заКишаГться невирішенКю прКбКема тех-нічнКгК (геКдезичнКгК) забезпечення викКристання чужКї земеКьнКї діКянки на праві сервітутуЯ ВстанКвКення серві-туту передбачаГ неКбхідність визначення меж їх пКши-рення на певній діКянГіЯ Аід час укКадення дКгКвКру чи встанКвКення сервітуту з інших підставК визначених закК-нКдавствКмК відпКвідне схематичне відКбраження земеКь-
–––––––– 230 Мартин ВЯ МЯ АравК кКристування чужим майнКм (сервітути) за нКвим закКнКдавствКм Акраїни / ВЯ МЯ Мартин [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: LawSchoolЯlvivЯuaЯ 231 МарусенкК АЯ ІЯ АравКві аспекти земеКьних сервітутів в Акраїні: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я00 / АЯ ІЯ МарусенкК; КиївЯ НаГЯ ун-тЯ імЯ ТЯ ГЯ ШевченкаЯ – КЯК 2005Я – CЯ 8Я 
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нКгК сервітуту мКже здійснюватисьК зКкрема на кадастрК-вКму пКані земеКьнКї діКянки КфКрмКенКму дКдаткКм дК укКаденКгК дКгКвКру чи іншКгК дКкументаК згіднК з яким встанКвКюГться земеКьний сервітутЯ ВідКмКсті з привКду наявнКсті земеКьнКгК сервітуту відКбражаються у реГст-раГійній картГі земеКьнКї діКянкиК щК запКвнюГться лентрКм державнКгК земеКьнКгК кадаструЯ АкКадення дКгКвКру щКдК встанКвКення земеКьнКгК сервітуту без визначення на місГевКсті меж дії земеКьнКгК сервітуту та відсутність відпКвіднКї технічнКї дКкументаГії мКже тягти визнання у судКвКму пКрядку недійсним дКгКвКру прК встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ  ВстанКвКення земеКьнКгК сервітуту закКнКм свід-читьК щК закКнКдавеГь пКчав придіКяти певну увагу й пубКічним сервітутамЯ АрКте чинне закКнКдавствК Акраїни пКки щК не передбачаГ випадківК кККи б такі сервітути виникаКи безпКсередньК на підставі закКнуЯ  Нині рККь закКну пККягаГ у регуКюванні земеКьних сервітутних віднКсинК а не сКугуГ безпКсередньКю підставКю виникнення сервітних правЯ НаприкКадК у ЗакКні Акраїни «АрК теКекКмунікаГії» від 18 КистКпада 2003 рЯ передбаченКК щК КсКбиК якіК відпКвіднК дК ГьКгК ЗакКнуК КтримаКи КіГензію на здійснення діяКьнКсті у сфері теКекКмунікаГійК мають правК вимагати від вКасни-ків земеКьних діКянКк абК земКекКристувачів устанКв-Кення сервітутів дК категКрії земеКьК визначених ЗемеКь-ним кКдексКм АкраїниК дКя прКкКадання під земКею теКе-кКмунікаГійних мереж та/абК усунення їх пКшкКдженьЯ АКзмір пКати (тарифи) за встанКвКення земеКьнКгК серві-туту дКя прКкКадання під земКею та/абК усунення пКш-кКджень теКекКмунікаГійних мереж дКя вКасників абК земКекКристувачів устанКвКюГ Кабінет Міністрів АкраїниЯ В ГьКму випадку закКнКдавеГь встанКвКюГ Кише правК вимагати встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ АідставКю ж йКгК виникнення буде відпКвідний дКгКвірЯ 
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НКвКю Г й підстава виникнення сервітутнКгК права – запКвіт – КсКбисте рКзпКрядження фізичнКї КсКби на ви-падКк свКГї смертіЯ ЗемеКьне сервітутне правК мКже бути передбачене у запКвіті шКяхКм прямКгК встанКвКення сервітуту (стЯ 1246 лК) абК шКяхКм учинення у ньКму за-пКвідачем запКвідаКьнКгК відказу: зКбКв’язання спадкК-ГмГів встанКвити Кбмежене речКве правК на кКристь від-казККдержувача та надати КстанньКму Кбмежене кКристу-вання певним майнКмК яке вхКдить дК скКаду спадщини (стЯстЯ 1237К 1238 лК)Я На думку АЯ МЯ МірКшниченка та АЯ ІЯ МарусенкаК пКККження прК сервітут пКвинні бути сфКрмуКьКвані у запКвіті з урахуванням тих же вимКгК щК і стКсКвнК дКгКвКру232Я  А разі недКсягнення згКди щКдК умКв дКгКвКру та відмКви у йКгК укКаденніК вКасник абК кКристувач земеКьнКї діКянки маГ правК звернутися дК суду із вимКгКю прК встанКвКення земеКьнКгК сервітутуЯ Аішен-ня суду прК задКвККення заяви Г підставКю дКя встанКв-Кення земеКьнКгК сервітутуЯ АКзивач пКвинен дКвести в судіК щК нКрмаКьне гКспКдарське викКристання йКгК зе-меКьнКї діКянки абК іншКї нерухКмКсті немКжКиве без Кбтяження сервітутКм чужКгК нерухКмКгК майна і щК за-дКвККення пКтреб сервітуарія немКжКивК здійснити ін-шим спКсКбКмЯ  А чЯ 2 пЯ 2 стЯ 100 ЗК зазначенКК щК земеКьний серві-тут підКягаГ державній реГстраГії в пКрядкуК встанКвКе-нКму дКя державнКї реГстраГії прав на нерухКме майнКЯ Державна реГстраГія здійснюГться згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК державну реГстраГію речКвих прав на неру-хКме майнК та їх Кбмежень»Я  
–––––––– 232 МірКшниченкК АЯ МЯ НаукКвК-практичний кКментар ЗемеКьнКгК кКдексу Акраїни / АЯ МЯ МірКшниченкКК АЯ ІЯ МарусенкКЯ – КЯ: АравКва ГдністьК 2009Я – сЯ 342Я 
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А статті 102 ЗК Акраїни міститься вичерпний пере-Кік підстав припинення дії земеКьних сервітутівЯ Аднак настання таких підстав здебіКьшКгК не тягне автКматич-нКгК припинення дії сервітутуК а Г Кише підставКю дКя скасування йКгК державнКї реГстраГії шКяхКм внесення відпКвідних даних дК державнКгК реГструЯ    
ПОНЗТТЗ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ  серед кКючКвих напрямів рефКрмування аграрних віднКсин нині Г перехід на земеКьні Крендні віднКсини між вКасниками земеКьних діКянКк та суб’Гктами гКспК-дарюванняЯ АтжеК важКиве значення маГ така правКва фКрма викКристання земеКьК як їх КрендаЯ  Нині Кренда земеКь в Акраїні певнКю мірКю врегу-КьКвана стЯ 93 ЗК АкраїниК яка іменуГться «АравК Кренди земеКьнКї діКянки» і маГ в КснКвнКму бКанкетний харак-терЯ АрКте КснКвним нКрмативнК-правКвим актКмК щК регуКюГ земеКьні Крендні віднКсиниК Г ЗакКн Акраїни в редакГії від 2 жКвтня 2003 рЯ «АрК Кренду земКі»Я Вивчення рКзвитку Крендних земеКьних віднКсин даГ змКгу виКкремити низку КсКбКивКстейК які їх характе-ризуютьЯ ДКя рКзкриття всіх скКадКвих пКККжень інсти-туту Кренди земеКь важКиве значення маГ чітке визна-чення пКнятійнКгК апаратуЯ  В юридичній Кітературі містяться Ккремі визначен-ня пКняття «Кренда земеКь»Я ГЯ ВЯ ЧубукКв визначаГ її як «правКвий інститутК щК вкКючаГ в себе систематизКвані правиКа передачіК умКви і пКрядКк викКристання невКас-никКм земеКьних діКянКкК майнКвих і інших Кб’Гктів за пКгКдженням з їх вКасникКм»233Я А ГьКму визначенні вда-
–––––––– 233 АграрнКе правК: учебник / пКд редЯ ГЯ АЯ БыстрКваК МЯ АЯ ККзыряЯ – МЯ: ЮристъК 1998Я – сЯ 227Я 
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КК втіКенК вказівку на предмет регуКюванняК КскіКьки дКгКвКрКм Кренди регуКюються віднКсини не Кише з при-вКду Ктримання земеКьних діКянКк тКщКК а й віднКсини з привКду викКристання Крендарем КрендКванКї земеКьнКї діКянкиЯ АсКбКивК важКиве значення Ге маГ щКдК земеКьК дКя яких чіткК визначаГться правКвий режим їх викКрис-тання та не дКпускаГться їх неГіКьКве викКристанняЯ  стЯ 1 ЗакКну Акраїни «АрК Кренду земКі» визначаГ Кренду земКі як «заснКване на дКгКвКрі стрКкКве пКатне вКККдіння і кКристування земеКьнКю діКянкКюК неКбхід-нКю Крендареві дКя прКведення підприГмниГькКї та ін-ших видів діяКьнКсті»Я Із ГіГї дефініГії мКжна виКкремити юридичні Кзнаки пКняття «Кренда земеКь»: 1) Ге – викКючнК дКгКвірна фКрма викКристання зе-меКьЯ ДКгКвірний характер віднКсин передбачаГ викКюч-ну дКбрКвіКьність укКадення дКгКвКруЯ АринГипу дКбрК-віКьнКсті сКід дКтримуватися на всіх стадіях: під час ви-значення фКрм і видів Крендних віднКсинК під час вибКру засКбів вирКбниГтва як Кб’Гктів КрендиК під час вибКру стКрінК під час визначення виду гКспКдарськКї діяКьнКстіК під час вибКру дКгКвірнКгК регуКювання Крендних віднК-син тКщК;  2) Кренда земеКь КфКрмКяГться дКгКвКрКм Кренди земеКьнКї діКянки; 3) дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки укКадаГться між КрендКдавГем і КрендаремК тКбтК ЗакКнКм чіткК визнача-ються стКрКни Крендних земеКьних віднКсин – КрендКдав-Гі (стЯ 4) та Крендарі як суб’Гкти земКевикКристання (стЯ 5)Я стЯ 4 чЯ 1 ЗакКну «АрК Кренду земКі» містить прави-ККК згіднК з яким КрендКдавГями земеКьних діКянКк Г грКмадяни та юридичні КсКбиК у вКаснКсті кКтрих перебу-вають земеКьні діКянкиК абК упКвнКважені ними КсКбиЯ ле пКККження стКсуГться земеКьних діКянКкК щК перебува-ють у приватній вКаснКсті фізичних та юридичних КсібЯ  
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А чЯ 2 стЯ 4 ЗакКну визначенКК щК «КрендКдавГями земеКьних діКянКкК щК перебувають у кКмунаКьній вКас-нКстіК Г сіКьськіК сеКищніК міські радиК в межах пКвнКва-женьК визначених закКнКм»Я  ЗакКнКдавеГь закріпив такКж кККК КрендКдавГів зе-меКьних діКянКкК щК перебувають у спіКьній вКаснКсті теритКріаКьних грКмадЯ ДК них наКежать райКнніК КбКасні ради та ВерхКвна Аада АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК які здійснюють свКї правКмКчнКсті КрендКдавГів у межах пК-внКваженьК визначених закКнКмЯ А чЯ 3 стЯ 4 ЗакКну визначенКК щК КрендКдавГями зе-меКьних діКянКкК щК перебувають у державній вКаснКстіК Г Кргани викКнавчКї вКадиК які відпКвіднК дК закКну пере-дають земеКьні діКянки у вКасність абК кКристування; 4) згіднК із ЗакКнКм зміст Кренди земеКь станКвКять правКмКчнКсті вКККдіння та кКристування Крендаря (без надання права рКзпКряджатися нею);  5) Ге кКристування та вКККдіння Г пКатнимК щК за-безпечуГться внесенням Крендарем КрендКдавГеві Кренд-нКї пКати у визначених дКгКвКрКм рКзмірах; 6) Кренда передбачаГ передачу земеКьнКї діКянки КбКв’язкКвК у стрКкКве (тимчасКве) кКристуванняЯ стрКки дії Кренди визначаються в дКгКвКрі Кренди земеКьнКї ді-Кянки стКрКнами;  7) Кб’ГктКм Кренди за дКгКвКрКм Г певна земеКьна ді-КянкаК яка мКже викКристКвуватися Крендарем насамперед дКя здійснення підприГмниГькКї діяКьнКстіК тКбтК такКїК щК прКвадиться за вКаснКю ініГіативКюК систематичнК і на вКасний ризик із метКю Кдержання прибуткуК а такКж і дКя іншКї діяКьнКсті (наприкКадК дКя ведення КсКбистКгК се-КянськКгК гКспКдарства)Я ЗакКн «АрК Кренду земКі» дКпус-каГ мКжКивість викКристання КрендКваних земеКь і пКза-підприГмниГьким напрямКмК аКе вартК нагКККситиК щК саме підприГмниГьке Крендне земКевикКристання сКід 
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вважати пріКритетнимК причКму йдетьсяК звичайнКК прК аграрне підприГмниГтвК під час КренднКгК викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення; 8) пКвна гКспКдарська самКстійність КрендаряЯ ля Кзнака випКиваГ із пКпередньКїЯ ККжний Крендар самКс-тійнК рКзпКряджаГться КтриманКю прКдукГіГюЯ Арендарі самКстійнК визначають свій режим праГі та відпКчинкуК пКрядКк фКрмування і рКзпКдіКу гКспрКзрахункКвКгК дК-хКду тКщКЯ  ВідпКвіднК дК стЯ 1К визначення пКняття Кренди зе-меКь КбмежуГться зазначеними юридичними КзнакамиЯ АнаКіз пКдаКьших статей ЗакКну даГ змКгу дКдати дК Гих Кзнак ще й дКдаткКвіК зКкрема: а) Ге – Ккрема фКрма земКевикКристанняЯ А чиннКму земеКьнКму закКнКдавстві трапКяються пКняттяК які вжи-ваються параКеКьнК: «викКристання земеКь» (стЯстЯ 23К 26 та інЯ ЗК Акраїни) та «кКристування земеКьнКю діКянкКю» (стЯ 88 ЗК Акраїни)К аКе їх зміст не рКзкриваГтьсяЯ ВиникаГ запитання: чи «земКекКристування» та «земКевикКрис-тання» – тКтКжні пКняття чи вКни різні? А юридичній Кі-тературі з ГьКгК привКду висККвКюються різні думкиЯ АКз’яснюГ рКзмежування Гих пКнять НЯ ІЯ ТитКваК яка рК-зуміГ під термінКм «земКевикКристання» функГіКнаКьну вирКбничу діяКьність (праГю) на земКіК на відміну від «земКекКристування» як правКмКчнКсті суб’Гкта права вКаснКсті на земКіЯ ЗемКевикКристанням Г сіКьськКгКспК-дарська праГяК праГя з викКристання земеКьЯ234 АнаККгіч-нКї пКзиГії дКтримуютьсяК зКкремаК АЯ ІЯ КрассКвК ВЯ КЯ АК-пКвК МЯ ВЯ ШуКьгаК які вважаютьК щК викКристання земеКь – Ге їх експКуатаГія дКя задКвККення інтересів відпКвідних суб’ГктівК а правК земКекКристування Г КдніГю із правКвих 
–––––––– 234 ТитКва НЯ ІЯ ДК кКнГепГії нКвКгК КснКвнКгК земеКьнКгК закКну Акраїни / НЯ ІЯ ТитКва // АравК АкраїниЯ – 2000Я– № 4Я – сЯ 70Я 
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фКрм викКристання (експКуатаГії) прирКдних ресурсівЯ ле пКККження підтверджуГться відпКвідними нКрмамиЯ На-прикКадК зі змісту стЯ 89 ЗК Акраїни КчевиднКК щК йдеться прК правКмКчність суб’Гкта (правКву фКрму земКевикКри-стання)К а у стЯ 23К чЯ 3 стЯ 33К чЯ 3 стЯ 35 та інЯ – саме прК сіКьськКгКспКдарську праГюК тКбтК експКуатаГійний ас-пектЯ ле даГ підстави вважатиК щК Гі пКняття не тКтКжніЯ АтжеК Кренда земеКь у сіКьськКгКспКдарськКму вирКбниГ-тві Г КкремКю правКвКю фКрмКю саме земКевикКристан-няК а не земКекКристування; б) КрендКдавГями земеКьних діКянКк сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняК які перебувають у приватній вКаснКстіК Г грКмадяни та юридичні КсКби АкраїниЯ ле пК-ККження ККгічнК випКиваГ зі стЯ 81 ЗК АкраїниК у якій пе-редбаченКК щК суб’Гктами права вКаснКсті на земеКьні діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення мКжуть бути Кише грКмадяни АкраїниЯ АКе під час реаКізаГії ГіГї нКрми ЗакКну пКтрібнК зважати і на пЯ 4 стЯ 81 ЗК АкраїниК який передбачаГК щК вКасниками земеКь сіКьськКгКспК-дарськКгК призначення мКжуть бути й інКземні грКмадя-ни та КсКби без грКмадянства у разі прийняття ними Гих земеКь у спадщинуЯ ТКбтК закКнКдавствКм дКпускаГться мКжКивість інКземних грКмадян та Ксіб без грКмадянства бути КрендКдавГями Гих земеКьних діКянКк упрКдКвж часуК кККи вКни набувають статус їх вКасника (Ге мКже тривати дК рКку з дня прийняття спадщини); в) Крендар земеКь набуваГ правК вКаснКсті на Кдер-жану з КрендКваних земеКь сіКьськКгКспКдарську прКдук-Гію та дКхКдиЯ Аід час укКадення дКгКвКру Кренди земе-КьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення правК вКаснКсті на вирКбКену сіКьськКгКспКдарську прКдукГію перехКдить дК КрендаряК КскіКьки мета дКгКвКру Кренди – здійснення аграрнКї підприГмниГькКї та іншКї діяКьнКстіК тКбтК Ктримання сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії з ме-тКю Кдержання прибуткуЯ ХКча не мКжна ігнКрувати і таку 
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мету КренднКї земеКьнКї діяКьнКстіК як задКвККення (за-безпечення) вКасних пКтреб Крендаря та чКенів йКгК рК-диниЯ Таке правК Крендаря закріпКенК у стЯ 25 ЗакКну «АрК Кренду земКі»; г) Кренда не пКвинна змінювати ГіКьКве призначен-ня земеКьнКї діКянки; ґ) звКрКтній характер земеКьних Крендних віднКсин: пісКя закінчення стрКку дії дКгКвКру Кренди земеКьна діКянка підКягаГ пКверненню її вКасникуЯ Зважаючи на всі КснКвні та дКдаткКві юридичні Кзнаки пКняття Кренди земеКьК мКжна йКгК визначити так: оренда земель – Ге Ккрема КрганізаГійнК-правКва дК-гКвірна фКрма викКристання земеКьнКї діКянкиК яка пе-редбачаГ передачу її вКасникКм-КрендКдавГем (державКюК теритКріаКьнКю грКмадКюК грКмадянинКм чи юридичнКю КсКбКю) у тимчасКве стрКкКве вКККдіння та кКристування іншій КсКбі-Крендареві за пКату дКя здійснення переваж-нК підприГмниГькКї та інших видів діяКьнКсті з привКас-ненням Кстаннім КдержанКї прКдукГії і дКхКдівЯ АсКбКивКсті земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призна-чення пКзначаються на Кренді Гих земеКь як правКвій фКрмі їх викКристанняЯ НаукКві дКсКідження прКбКем Кренди земеКь в Акраїні ведуться переважнК в загаКьнКму пКані (щКдК всіх земеКь)К хКча пріКритет вКднКчас нада-Гться саме земКям сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ  АершКю мКнКграфіГюК присвяченКю Кренді земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в АкраїніК буКа пра-Гя прКфесКра АЯ АЯ АКгрібнКгК «сеКянські гКспКдарства і Кренда»К у якій пКказанК правКмірний генетичний зв’язКк земеКьних віднКсин із КренднимиЯ  АбґрунтКванК нагКККшуГ на КсКбКивКстях КренднК-гК земКекКристування в аграрнКму вирКбниГтві ВЯ ІЯ Анд-рейГев235Я ВКднКчас він зважаГ насамперед на КсКбКивКсті 
–––––––– 235 Аграрне правК Акраїни: підручник / за редЯ ВЯ ЗЯ ЯнчукаЯ – КЯ: ЮрінкКм ІнтерК 2000Я – сЯ 290Я 
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правКвКгК статусу суб’Гктів аграрних віднКсинК тКбтК їх КснКвні статутні завданняЯ ЗасКугКвуГ на увагу йКгК ви-значення пКняття права КренднКгК земКекКристування сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників як «юридичнКї мКжКивКсті Гих суб’Гктів тимчасКвК вКККдіти та кКристу-ватися земеКьнКю діКянкКю на підставі дКгКвКру Кренди за відпКвідну пКату дКя здійснення гКспКдарськКї (підп-риГмниГькКї) та іншКї діяКьнКсті»Я  Акремі аспекти Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення рКзгКядаються у пубКікаГіях сЯ Асташ-кінаК ІЯ БудзиККвичаК АЯ ФЯ КуКиничаК ВЯ АЯ сКнюкаК НЯ ІЯ Ти-тКвКїК ВЯ ІЯ ФедКрКвичаК АЯ ЮрченкаК та деяких інших украї-нських наукКвГів-аграрниківЯ ДКсКідженню юридичнКї прирКди Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення на підставі нКрм ГивіКьнКгК (а не земеКьнКгК права) присвячена дисерта-Гія АЯ ГЯ Брунь на тему «ДКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення» (2003 рЯ)Я НаукКвКю праГеюК присвяченКю питанням Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення у АКсійській ФедераГіїК Г мКнКграфія сЯ ВЯ ІванКвКї «АравКве регуКю-вання Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначен-ня: теКрія і практика» (МЯК 2005 рЯ)Я  Аперше на закКнКдавчКму рівні певні КсКбКивКсті Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в Акраїні видіКені ЗакКнКм Акраїни «АрК Кренду земКі» від 6 жКвтня 1998 рЯК щК стаКК безумКвнК йКгК пКзитивнКю рисКюЯ ЩКб визначити пКняття Кренди земеКь сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначенняК неКбхіднК встанКвити її спеГи-фічні КзнакиК які відрізняють її від Кренди земеКь інших категКрійЯ  АснКвні КзнакиК які визначають Кренду земеКь сіКь-ськКгКспКдарськКгК призначенняК випКивають із прирКд-них КсКбКивКстей сіКьськКгК гКспКдарстваЯ  
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ВажКивКю КзнакКюК на яку звертаГ увагу закКнКда-веГьК ГК зКкремаК визначення кККа суб’ГктівК які мКжуть бути стКрКнами дКгКвКру Кренди Гих земеКьних діКянКкЯ ле ГіКкКм правиКьнКК КскіКьки йдеться прК суб’Гктів аграрних віднКсинК а дКя них – земеКьні віднКсини Г базКвимиЯ Ара-вКсуб’Гктність у аграрних віднКсинах КсКбКивК спКнукаГ дК з’ясування тих її КсКбКивКстейК які безпКсередньК пКзнача-ються на земеКьних Крендних віднКсинахЯ АідтверджуГться Ге і закКнКдавчКЯ стЯ 4 ЗакКну «АрК Кренду земКі» визначаГ кККК КрендКдавГівК зазначаючиК щК ними Г насамперед грКмадяни та юридичні КсКбиК у вКаснКсті яких перебува-ють земеКьні діКянкиЯ АереКік суб’ГктівК які мКжуть бути вКасниками земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК даГ стЯ 22 ЗК АкраїниК яка визначаГ кКму і дКя яких ГіКей передаються у вКасність і надаються у кКристування земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ АтжеК КрендКдавГя-ми земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначен-ня мКжуть бути чіткК визначені суб’ГктиК які КтримаКи зе-меКьні діКянки дКя визначених спеГіаКьних ГіКейЯ лі суб’Гкти характеризуються такими КсКбКивКстями: на першКму місГі сучасне земеКьне закКнКдавствК видіКяГ грКмадянК які пКступКвКК за умКв ринкКвКї екКнКмікиК пК-винні стати гКККвними суб’Гктами ГьКгК виду земКевикК-ристання; усіх Гих суб’Гктів Кб’ГднуГ теК щК вКни займають-ся аграрним земКевикКристаннямЯ А чЯ 1 стЯ 5 ЗакКну закріпКенК пКККження прК теК щК «Крендарями земеКьних діКянКк Г юридичні абК фізичні КсКбиК яким на підставі дКгКвКру Кренди наКежить правК вКККдіння і кКристування земеКьнКю діКянкКю»Я спеГіа-Кьні умКвиК яким пКвинні відпКвідати Крендарі земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК (які міс-тиКися у редакГії ЗакКну від 6 жКвтня 1998 рЯК зКкрема: 1) якщК Ге юридична КсКбаК тК її устанКвчими дКку-ментами пКвиннК бути передбаченК здійснення такКгК 
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виду діяКьнКстіК як ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтва; 2) якщК Ге фізична КсКбаК тК вКна пКвинна мати не-Кбхідну кваКіфікаГію абК дКсвід рКбКти в сіКьськКму гКс-пКдарстві (у чинній редакГії відсутні)Я АднакК з КгКяду на зміст пЯ 3 стЯ 22 ЗК АкраїниК вбача-ГтьсяК щК у разі викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення юридичнКю КсКбКю її устанКвчими дК-кументами пКвиннК бути передбаченК здійснення такКгК виду діяКьнКстіК як ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдар-ськКгК вирКбниГтваЯ АскіКьки дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва земКі сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення передаються у вКасність та на-даються у кКристування Кише тим юридичним КсКбамК які мають статус сіКьськКгКспКдарських підприГмствЯ стКсКвнК фізичних Ксіб ЗК Акраїни не закріпКюГ КсКбКивих вимКг дКя Ктримання ними у вКасність чи у кКристування земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначен-няК крім визначення видів викКристання Гих земеКьЯ  самКстійність гКспКдарювання Крендаря КзначаГ теК щК він незаКежнК від вККевиявКення інших Ксіб чи Крганів на вКасний рКзсуд прКвадить свКю діяКьність у межах спе-ГіаКьнКї правКсуб’ГктнКстіК відпКвіднК дК призначення зе-меКьнКї діКянки та умКв дКгКвКруК рКзпКряджаГться вирК-бКенКю ним прКдукГіГю й Ктриманими дКхКдамиЯ ле правК Крендаря земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г загаКьнимК аКе з КгКяду на спеГифіку гКспКдарськКї діяКь-нКсті Крендаря на земКях сіКьськКгКспКдарськКгК призна-ченняК йКгК мКжна віднести такКж і дК спеГіаКьних правЯ Зважаючи на Гі КбмеженняК дКречнК рКзгКядати не-Кбхідність вКККдіння суб’ГктКм права земКевикКристання спеГіаКьнКю аграрнКю правКсуб’ГктністюК тКбтК здатністю КсКби бути учасникКм віднКсин у гаКузі вирКбниГтва прК-дукГії сіКьськКгК гКспКдарстваК тКбтК аграрних правКвіднК-син (а тКчніше – земеКьних аграрних правКвіднКсин)Я 
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ЗасКугКвуГ на підтримку пКзиГія тих автКрів (МЯ АЯ сирКдКГваК НЯ ІЯ ТитКвКї)К які Гі віднКсини тіснК пКв’язують із трудКвими і рКзгКядають їх у кКмпКексі як земеКьнК-трудКві віднКсиниК щК характернК Кише тим суспіКьним віднКсинамК які діють у гаКузі сіКьськКгК гКс-пКдарства і де земКі пКруч із праГею викКнують функГії КснКвнКгК засКбу вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ  А ГьКму пККягаГ ще Кдна КсКбКивість земеКьнКї пра-вКсуб’ГктнКсті Крендарів земеКьних діКянКк сіКьськКгКс-пКдарськКгК призначення: права та КбКв’язки Гих суб’Гктів мають аграрнК-трудКвий характерЯ АтжеК підсумКвуючи викКаденеК мКжна стверджуватиК щК Кренда земеКь сіКьсь-кКгКспКдарськКгК призначення – Ккремий кКмпКексний правКвий інститут земеКьнКгК права АкраїниЯ Здійснений нами анаКіз пКККжень чиннКгК земеКь-нКгК закКнКдавства щКдК КсКбКивКстей Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення свідчитьК щК ЗакКн «АрК Кренду земКі» в принГипі вихКдить із презумпГії КсКбКивКгК характеру земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК врахування та збереження їх ГіКьКвКгК при-значення під час КренднКгК викКристанняЯ  Адним із видів Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначення Г гКрКдниГтвКЯ ЗгіднК з стЯ 36 ЗК Акраї-ниК Кренда Г ГдинКю фКрмКю реаКізаГії такКгК виду сіКь-ськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК як гКрКдниГтвКЯ Аб’ГктКм гКрКдниГтва Г земеКьна діКянка сіКьськКгКспКдарськКгК призначення (зКкрема сіКьськКгКспКдарські угіддя) із земеКь державнКї абК кКмунаКьнКї вКаснКстіК надана грК-мадянину абК Кб’Гднанню грКмадян на умКвах Кренди дКя вирКщування сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії з правКм зведення тимчасКвих спКруд дКя зберігання інвентарю та захисту від непКгКдиЯ АравКвий режим Гих спКруд визна-чаГться з КгКяду на тимчасКвий характер викКристання земеКьнКї діКянки дКя гКрКдниГтваЯ  
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сутність гКрКдниГтва мКже станКвити і непідприГ-мниГька сіКьськКгКспКдарська діяКьність (тКбтК таК яка передбачаГ пКдаКьше КсКбисте спКживання КтриманКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії)К і підприГмниГькаК щК випКиваГ із суті КрендиЯ    
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЗНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ 
ЗК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЗ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН: 
ПОНЗТТЗ ТА ІСТОТНІ УМОВИ  АснКвним дКкументКмК який регуКюГ віднКсини між КрендКдавГем земеКьнКї діКянки й КрендаремК Г дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянкиЯ З КгКяду на спеГифіку Кренд-них віднКсин та КсКбКивКсті Кб’Гкта Гих віднКсинК дКгКвК-ри відіграють прКвідну рККь у врегуКюванні земеКьних Крендних віднКсинЯ ВиявКяючи вККю вступити у правКві віднКсиниК стКрКни самКстійнК встанКвКюють умКвиК вза-ГмКвигідні дКя КбКхЯ За дКпКмКгКю дКгКвКрів мКжна вра-хувати певні спеГифічні КсКбКивКсті віднКсинК щК Г КсКб-КивК актуаКьним стКсКвнК викКристання та КхКрКни зе-меКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ АКняття дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки визна-чаГться у стЯ 13 ЗакКну Акраїни «АрК Кренду земКі» як «дК-гКвірК за яким КрендКдавеГь зКбКв’язаний за пКату пере-дати Крендареві земеКьну діКянку у вКККдіння і кКристу-вання на певний стрКкК а Крендар зКбКв’язаний викКрис-тКвувати земеКьну діКянку відпКвіднК дК умКв дКгКвКру та вимКг земеКьнКгК закКнКдавства»Я  З КгКяду на теК щК дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г КснКвним дКкуме-нтКмК який КпКсередкКвуГ віднКсини між Крендарем і Кре-ндКдавГемК та в якКму фіксуГться низка найістКтніших 
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аспектівК тКК відпКвіднКК КсКбКивКсті Кренди земеКь сіКь-ськКгКспКдарськКгК призначення пКвинні бути відКбра-жені саме у ГьКму актіЯ ДіяКьність із привКду викКристан-ня земеКь зумКвКюГ зміст дКгКвКру Кренди земеКьнКї ді-Кянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ А суть ГіГї вирКбничКї діяКьнКсті – вирКбниГтвК сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїЯ АнаКізуючи практику дКгКвірних віднКсин і нКрма-тивних актівК щК їх регуКюютьК важКивК виКкремити три КснКвні групи дКгКвірних умКв різнКї юридичнКї значимК-сті: істКтніК звичайні та випадкКві (факуКьтативні)Я 
Істотними вважають умКвиК які неКбхідні дКя укКа-дення дКгКвКруЯ ле КзначаГК щК в разі відсутнКсті хКча б КдніГї з нихК дКгКвір не вважаГться укКаденимЯ ІК навпакиК кККи всіх істКтних умКв дКтриманКК дКгКвір вступаГ в сиКу навітьК якщК він не містить жКдних інших умКвЯ ЗгіднК з стЯ 15 ЗакКну «АрК Кренду земКі» дК істКт-них умКв дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки наКежать: 
– об’єкт оренди (кадастрКвий нКмерК місГе рКзташу-вання та рКзмір земеКьнКї діКянки)Я Визначення Кб’Гкта дКгКвКру Кренди маГ важКиве значенняЯ АКмиКкиК пКв’язані зі спеГифікКю Кб’Гкта КрендиК пККягають у тКмуК щК деякі земеКьні діКянки не мКжуть бути Кб’Гктами Кре-ндних правКвіднКсин (в КснКвнКму Ге характернК дКя бу-дівниГтва)Я НаприкКадК частК передаються в Кренду під забудКву земКі прибережних вКдККхКрКнних зКнК Кднак будівниГтвК на Гих земКях категКричнК забКрКненКЯ Тра-пКяються випадки передачі в Кренду запКвідних земеКь дКя ГіКейК несумісних із метКю запКвідуванняЯ А таких випадках дКгКвКри Кренди земеКьнКї діКянки мКжуть бу-ти визнані недійсними; 
– строк договору оренди (стЯ 19 ЗакКну «АрК Кренду земКі»)Я ЗакКн визначаГ дКпустимий максимаКьний стрКк дії дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки – не біКьше 50 рКківЯ 
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Акрема нКрма ЗакКну присвячена визначенню стрК-ків дії дКгКвКру КрендиК за яким здійснюГться передача в Кренду сіКьськКгКспКдарських угідь дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва – чЯ 3 статті 19 перед-бачаГтьсяК щК під час передачі в Кренду земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКвар-нКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК фермерськКгК гКспКдарстваК КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарства стрКк дії дКгКвКру Кренди земКі визначаГться за згКдКю стКрінК аКе не мКже бути меншим як 7 рКківЯ ЧЯ 4 стЯ 19 визначаГ й стрКк дії дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки під час пере-дачі в Кренду сіКьськКгКспКдарських угідьК які рКзташКвані в межах гірничКгК відвКдуК наданКгК дКя рКзрКбки рКдК-вища нафти абК газу – з урахуванням стрКків пКчатку буді-вниГтва свердККвини та вирКбничих спКрудК пКв’язаних з їх експКуатаГіГюК на КрендКваній діКянГі абК її частиніЯ Надання земеКьних діКянКк дКя пКтребК пКв’язаних із кКристуванням надрамиК прКвадиться в пКрядкуК вста-нКвКенКму земеКьним закКнКдавствКм АкраїниЯ АКрядКк надання земеКь дКя Гих пКтреб визначаГться метКю над-рКкКристуванняК заКежить від виду кКрисних кКпаКинК від спКсКбу викКристанняЯ ВідпКвіднК дК стЯ 66 ЗКК пКтребами надрКкКристування визначаються рКзміри земеКьних діКянКкК щК надаються дКя зазначених ГіКейЯ Ах визнача-ють відпКвіднК дК затверджених в устанКвКенКму пКряд-ку державних нКрм і прКектнКї дКкументаГіїК а відведення земеКьних діКянКк здійснюГться з урахуванням чергКвКс-ті їх КсвКГнняЯ ЗемеКьні діКянки дКя кКристування надрамиК крім випадківК передбачених стЯ 23 ККдексу Акраїни прК надраК надаються кКристувачам надр пісКя КфКрмКення в уста-нКвКенКму пКрядку прав кКристування надрамиК тКбтК Кдержання ними спеГіаКьних дКзвККів на кКристування надрами чи гірничих відвКдівЯ 
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АідприГмстваК устанКви та КрганізаГіїК які здійсню-ють геКККгКзнімаКьніК пКшукКвіК геКдезичні та інші рКзві-дуваКьні рКбКтиК пКв’язані з пКрушенням ґрунтКвКгК шару на земеКьних діКянкахК щК викКристКвуються ними без виКучення у вКасниківК зКбКв’язані за вКасний кКшт при-вКдити займані земеКьні діКянки у станК придатний дКя викКристання їх за ГіКьКвим призначеннямЯ Ариведення земеКьних діКянКк у придатний стан здійснюГться в прК-Гесі рКбітК а за немКжКивКсті ГьКгК – не пізніше ніж у мі-сячний стрКк пісКя завершення рКбітЯ ВКасники земеКьних діКянКк та земКекКристувачіК які прКвКдять гірничКдКбувніК геКККгКрКзвідуваКьніК буді-веКьні та інші рКбКтиК зКбКв’язані Ктримати дКзвіК на зняття та перенесення ґрунтКвКгК пКкриву (рКдючКгК шару ґрунту) земеКьнКї діКянкиК якщК Ге призвКдить дК пКрушення пКверхневКгК (рКдючКгК) шару ґрунту (пЯ 3 Наказу ДержкКмзему Акраїни від 4 січня 2005 рЯ «АрК за-твердження АКрядку видачі та ануКювання спеГіаКьних дКзвККів на зняття та перенесення ґрунтКвКгК пКкриву (рКдючКгК шару ґрунту) земеКьних діКянКк»)Я 
Орендна плата (рКзмірК індексаГіяК фКрми пКатежуК стрКки та пКрядКк внесення і перегКядуК відпКвідаКьнКсті за її неспКату)Я Аитання КренднКї пКати врегуКьКвані рКз-діККм ІІІ ЗакКнуЯ Арендна пКата – Ге пКатіжК який Крендар внКсить КрендКдавГеві за кКристування земеКьнКю діКянкКю згі-днК з дКгКвКрКм Кренди земКіЯ АКзмірК умКви та стрКки внесення КренднКї пКати за земКю встанКвКюються за згКдКю стКрін у дКгКвКрі Крен-ди (крім стрКків внесення КренднКї пКати за земеКьні ді-Кянки державнКї та кКмунаКьнКї вКаснКстіК які встанКв-Кюються відпКвіднК дК АКдаткКвКгК кКдексу АкраїниЯ Арендна пКата здійснюГться у грКшКвій фКрміЯ За згКдКю стКрін рКзрахунки щКдК КренднКї пКати за земКю мКжуть здійснюватися у натураКьній фКрміЯ АК-зрахунКк у натураКьній фКрмі маГ відпКвідати грКшКвКму 
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еквіваКенту вартКсті тКварів за ринкКвими Гінами на дату внесення КренднКї пКатиЯ АКзрахунки щКдК КренднКї пКати за земеКьні діКян-киК щК перебувають у державній і кКмунаКьній вКаснКстіК здійснюються викКючнК у грКшКвій фКрміЯ Відсутність у дКгКвКрі Кренди земеКьнКї діКянки Кд-ніГї з істКтних умКвК передбачених стЯ 15 ЗакКну Акраїни «АрК Кренду земКі»К Г підставКю дКя відмКви в державній реГстраГії права КрендиК а такКж дКя визнання дКгКвКру недійсним відпКвіднК дК закКнуЯ Як правиККК заінтересК-вана стКрКна вимагаГ визнання дКгКвКру Кренди земеКь-нКї діКянки недійснимК Кднак закКнКдавствК Акраїни пе-редбачаГ й інші спКсКби захисту пКрушених прав і інте-ресів стКрінЯ суд мКже зКбКв’язати стКрКни внести відпК-відні зміни у дКгКвір Кренди і завдяки чКму уникнути ви-знання дКгКвКру недійснимЯ А разіК якщК КдніГю із стКрін дКгКвКру Кренди земе-КьнКї діКянки Г Крган місГевКгК самКврядування чи дер-жавна адміністраГіяК визнання дКгКвКру Кренди недійс-ним не КбКв’язкКвК призвКдить дК недійснКсті рішення Гих Крганів прК передачу земеКьнКї діКянки в КрендуЯ стКрКни абК внКсять відпКвідні зміни дК укКаденКгК дКгК-вКру Кренди земеКьнКї діКянки абК укКадають нКвий дК-гКвір на підставі тКгК ж рішення (яке відпКвідаГ вимКгам закКнКдавства)К якщК Ге мКжКивКЯ Наступна група умКв дКгКвКру Кренди земеКьнКї ді-Кянки – звичайні умовиЯ Звичайні умКви відрізняються від істКтних тимК щК їхня наявність абК відсутність впКиву на факт укКадення дКгКвКру не маютьЯ Крім тКгКК практичнК немаГ неКбхіднКсті вкКючати їх у дКгКвірК КскіКьки вКни сфКрмуКьКвані в закКні абК інших нКрмативних актах (на-прикКадК правК вКаснКсті КрендКдавГя на здану в Кренду земеКьну діКянку і на пКвернення її пісКя завершення стрКку дКгКвКру Кренди)Я  
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Випадкові умови набирають юридичнКї сиКи Кише під час вкКючення їх дК змісту дКгКвКруЯ Як правиККК за дКпКмКгКю випадкКвих умКв вирішуються ті питанняК які не передбачені закКнКмЯ ВКднКчас дКгКвір не мКже місти-ти пКККженняК які суперечать чиннКму закКнКдавствуЯ ле випКиваГ із стЯ 203 лК АкраїниК згіднК з якКю «зміст пра-вКчину не мКже суперечити ГьКму ККдексуК іншим актам ГивіКьнКгК закКнКдавстваК а такКж мКраКьним засадам суспіКьства»Я За згКдКю стКрін у дКгКвКрі Кренди земКі мКжуть за-значатисяК зКкремаК такі умКви: 
Умови використання та цільове призначення земе-

льної ділянки, яка передається в оренду. ля умКва Г КсКб-КивК значимКю дКя Кренди земеКь сіКьськКгКспКдарськК-гК призначенняЯ саме ГіКьКве призначення земеКьнКї ді-Кянки визначаГ вид діяКьнКсті КрендаряК тКбтК теК з якКю метКю укКадаГться дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянкиЯ  Визначений характер ГіКьКвКгК викКристання впКи-ваГ і на зміст прав та КбКв’язків стКрінЯ ле закКнКдавчК ві-дКбраженК у стЯстЯ 24К 25 ЗакКнуЯ серед прав КрендКдавГя на першКму місГі закріпКенК правК вимагати від Крендаря викКристання земеКьнКї діКянки за ГіКьКвим призначен-ням згіднК з дКгКвКрКм КрендиЯ НевикКнання стКрКнами Гих важКивих КбКв’язків Г підставКю дКя припинення дК-гКвКру Кренди шКяхКм йКгК рКзірвання (стЯ 32 ЗакКну)Я 
Умови збереження стану об’єкта орендиЯ сКід підк-ресКитиК щК будь-який дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки пКвинен мати на метіК крім дКсягнення сприятКивКгК екК-нКмічнКгК резуКьтатуК забезпечення ГіКьКвКгК і раГіКна-КьнКгК викКристанняК такКж наКежнКї КхКрКни земеКьнКї діКянки як прирКднКгК Кб’ГктаЯ ля істКтна умКва КзначаГК щК екКККгічна вимКга раГіКнаКьнКсті земКевикКристання та КхКрКни ґрунтів Г характернКю насамперед дКя Кренди земеКь саме сіКьськКгКспКдарськКгК призначення як най-біКьш Гінних у скКаді інших земеКьЯ свКГю чергКюК Ге ще 
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раз підкресКюГ земеКьнК-правКву юридичну прирКду Гих Крендних віднКсинЯ А разіК якщК дКгКвКрКм Кренди земКі передбаченК здійснення захКдівК спрямКваних на КхКрКну та пККіпшен-ня Кб’Гкта КрендиК дК дКгКвКру дКдаГться угКда щКдК від-шкКдування Крендарю витрат на такі захКдиЯ  
Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві. ля умКва передбачаГ небхідність КбКв’язкКвКї фіксаГії у дКгКвКрі Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськК-гК призначення якіснКї характеристики земеКь із визна-ченням їх стану та визначення спКсКбів викКнання рКбітК пКв’язаних із пККіпшенням Гих земеКьК їхнім захистКм від ерКзії та інЯ ЗгіднК з чЯ 3 стЯ 15 ЗакКнуК умКви щКдК якіснКгК стану земеКьних угідь наКежать дК факуКьтативнихЯ Ад-нак щКдК земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення їх неКбхіднК вважати істКтними умКвамиЯ 
Існуючі обмеження й обтяження щодо використання 

земельної ділянки. Аередача в Кренду земеКьнКї діКянки не Г підставКю дКя припинення абК зміни Кбмежень (Кб-тяжень) та інших прав третіх Ксіб на Гю земеКьну діКянку (стЯ 10 ЗакКну)Я ДК дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки дКдаГться її кадастрКвий пКан із відКбраженням Кбме-жень (Кбтяжень) у її викКристанні та встанКвКених земе-Кьних сервітутівК якщК такі Кбмеження (Кбтяження) чи сервітути буКи встанКвКені дК укКадення дКгКвКруЯ Визначення стКрКниК яка несе ризик випадкового по-
шкодження або знищення об’єкта оренди чи його частиниЯ ЗгіднК з стЯ 11 ЗакКну «АрК Кренду земКі»К ризик випадкК-вКгК знищення абК пКшкКдження Кб’Гкта Кренди несе КрендКдавеГьК якщК інше не передбаченК дКгКвКрКм Кре-ндиЯ ля нКрма відпКвідаГ загаКьнКму правиКуК яке міс-титься у статті 323 лК АкраїниК згіднК з якКюК ризик випа-дкКвКгК знищення майна несе йКгК вКасникК якщК інше не встанКвКенК дКгКвКрКм абК закКнКмЯ ВКднКчасК зважаючи на спеГифіку Кб’Гкта земеКьних Крендних віднКсинК йКгК 
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невіднКвКюваністьК інше практичнК і не мКже бути вста-нКвКенК ні закКнКмК ні дКгКвКрКмЯ Аднак чЯ 2 стЯ 11 дКпус-каГ й іншеК зКкрема у випадку прКстрКчення КрендКдав-Гем абК Крендарем устанКвКених дКгКвКрКм Кренди земКі стрКків передачі Кб’Гкта Кренди ризик йКгК випадкКвКгК знищення абК пКшкКдження у Гей періКд несе стКрКнаК яка дКпустиКа прКстрКчення йКгК передачіЯ 
Відповідальність сторін АКрушенняК які вчиняються у гаКузі земеКьних Крен-дних віднКсинК наКежать дК земеКьних правКпКрушеньЯ ВідпКвіднКК у разі вчинення земеКьних Крендних правКпК-рушень настають ті види відпКвідаКьнКстіК які передбачені за вчинення земеКьних правКпКрушеньК з урахуванням спеГифіки земеКьних Крендних віднКсинЯ А статті 211 ЗК визначенК види пКрушень земеКьнКгК закКнКдавстваЯ стК-рКни (і КрендарК і КрендКдавеГь) несуть ГивіКьнуК адмініст-ративнуК кримінаКьнуК земеКьнК-правКву відпКвідаКьність за пКрушення закКнКдавства згіднК з закКнами АкраїниЯ  АтжеК дКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськК-гКспКдарськКгК призначення характеризуГться такими 

особливостями: АК-першеК він Г підставКю виникнення кКнкретних земеКьних правКвіднКсин у разі взаГмнКгК вККевиявКення КбКх стКрінЯ АК-другеК стКрКнами ГьКгК дКгКвКру мКжуть бути тіКьки КсКбиК які спеГіаКьнК передбачені у закКні та наді-Кені встанКвКеними правКмКчнКстямиЯ АК-третГК у разіК якщК земеКьна діКянка передаГться в Кренду зі змінКю ГіКьКвКгК призначення абК якщК межі земеКьнКї діКянки не визначені в натуріК тК дКгКвір Крен-ди земеКьнКї діКянки мКже зумКвКювати кКнкретні земе-Кьні правКвіднКсиниК Кише якщК він пКГднаний з актКм прК відведення земеКьнКї діКянки (прКектКм)Я АК-четвертеК дКгКвірК на відміну від інших підстав виникненняК зміни і припинення земеКьних правКвіднК-
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синК Г правКчинКм прК надання земеКьнКї діКянки і пКря-дКк її викКристанняК у якКму кКнГентруються спеГіаКьні права й КбКв’язкиК щК пКкКадаються на передбачених у ньКму суб’Гктів права земКевикКристання і метиК дКя якКї вКни вступають у Гі земеКьні правКвіднКсиниЯ АК-п’ятеК стрКкКвий характер дКгКвКруЯ АК-шКстеК КпКатний характер дКгКвКруЯ АК-сьКмеК правК Кренди земеКьнКї діКянки пКвиннК бути зареГстрКванеЯ АК-вКсьмеК наявність у дКгКвКрі Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення еКементів аграрнК-трудКвКгК змістуЯ АК-дев’ятеК спеГіаКізКваний характер дКгКвКруК спрямКваний на забезпечення сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіЯ АК-десятеК вкКючення умКви раГіКнаКьнКсті земКе-викКристання як гарантія наКежнКгК викКнання дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК приз-наченняЯ 
 
 

ПОРЗДОК ТА УМОВИ УКЛАДЕННЗ ДОГОВОРУ 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЗНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЗ  ДКгКвір Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдар-ськКгК призначення Г двКстКрКннім правКчинКмК у якКму стКрКни визначають взаГмні зКбКв’язанняЯ ДКя йКгК закКн-нКсті неКбхідне дКтримання всіх правКвих вимКг і пКрядку укКаденняК передбаченКгК закКнКдавствКм АкраїниЯ АравКві умКви укКадення дКгКвКру – Ге система ви-значених закКнКдавствКм захКдівК дКтримання та викК-нання яких Г КбКв’язкКвими дКя пКрКдження дКгКвКрКм юридичнК значимих насКідківЯ  



415 

АКрядку укКадення дКгКвКру Кренди земеКьнКї ді-Кянки присвяченК стЯ 16 ЗакКну «АрК Кренду земКі»К в якій визначені загаКьні умКви укКадення дКгКвКрівЯ Аднак він визначаГться й іншими статтями ЗакКнуЯ З них КчевиднКК щК загаКьними умКвами укКадення дКгКвКру Кренди зе-меКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарськКгК призначення Г: 
1) укКадення йКгК стКрКнами на дКбрКвіКьних засадах; 
2) КрендКдавГями земеКьК які перебувають у вКас-нКсті фізичних чи юридичних КсібК мКжуть бути Кише їх вКасники – грКмадяни та юридичні КсКбиЯ Аднак існують певні Кбмеження у визначенні кККа КрендКдавГів земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення тіКьки грКмадянами АкраїниК щК зумКвКенК пКККженням чЯ 4 стЯ 22 ЗК АкраїниК згіднК з якКюК суб’Гктами права приватнКї вКаснКсті на земКі сіКьськКгКспКдарськКгК призначення не мКжуть бути інКземні грКмадяниК КсКби без грКмадянстваК інКзем-ні юридичні КсКбиК інКземні державиЯ АКе вКднКчас сКід врахуватиК щК навіть стКсКвнК таких земеКь існують ви-няткиК зКкрема чЯ 4 стЯ 81 ЗК передбачена мКжКивість на-буття інКземними грКмадянами та КсКбами без грКмадян-ства земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення у вКас-ність в пКрядку спадкуванняЯ ЩКправдаК вКни мКжуть бу-ти КрендКдавГями з Кбмеженням стрКку (впрКдКвж рКку вКни пКвинні Гі земКі відчужити); 
3) чіткК визначені закКнКм КрендКдавГі земеКьних діКянКкК які перебувають у державній та кКмунаКьній вКа-снКстіК відпКвіднКК у ГьКму випадку підставКю укКадення дКгКвКру Г рішення КрендКдавГя;  
4) неКбхідна наявність прКекту відведення земеКь-нКї діКянкиК який Г невід’Гмним дКдаткКм дК дКгКвКру у випадку зміни ГіКьКвКгК призначення земеКьнКї діКянки абК якщК межі земеКьнКї діКянки не визначені в натурі; 
5) земеКьна діКянкаК Кбтяжена заставКюК мКже бути передана в Кренду за згКдКю заставКдержатеКя; 
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6) набуття права Кренди земеКьних діКянКкК щК пе-ребувають у державній абК кКмунаКьній вКаснКстіК здійс-нюГться викКючнК на аукГіКнахК крім випадківК визначе-них чЯ 2 стЯ 134 ЗКЯ  АКзгКянуті умКвиК визначені ЗакКнКм «АрК Кренду земКі»К стКсуються Кренди земеКь усіх категКрійЯ ВКднКчас закКн виКкремКюГ деякі спеГіаКьні умКви дКя укКадення дКгКвКрів Кренди земеКьнКї діКянки сіКьськКгКспКдарсь-кКгК призначенняЯ ДК таких спеГіаКьних умКв мКжна від-нестиК зКкрема:  1) при передачі в Кренду сіКьськКгКспКдарських зе-меКьних діКянКк дКя ведення тКварнКгК сіКьськКгКспК-дарськКгК вирКбниГтваК фермерськКгК гКспКдарстваК КсК-бистКгК сеКянськКгК гКспКдарства стрКк дії дКгКвКру Кре-нди земКі визначаГться за згКдКю стКрінК аКе не мКже бу-ти меншим як 7 рКків (чЯ 3 стЯ 19);  2) КсКбКивКсті передачі в субКренду КрендКваних земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення: Крендарі земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення на періКд дії дКгКвКру Кренди мКжуть Кбмі-нюватися наКежними їм правами кКристування земеКь-ними діКянками шКяхКм укКадання між ними дКгКвКрів субКренди відпКвідних діКянКкК якщК Ге передбаченК дКгКвКрКм Кренди абК за письмКвКю згКдКю КрендКдав-Гя (чЯ 8 стЯ 8)Я  А статті 14 ЗакКну «АрК Кренду земКі» передбачена письмКва фКрма дКгКвКру Кренди земеКьнКї діКянкиЯ НК-таріаКьне пКсвідчення ГьКгК дКгКвКру здійснюГться у разі виявКення бажання хКча б КдніГю із стКрінЯ ВідпКвіднК дК чЯ 2 стЯ 14 ЗакКну Акраїни «АрК Кренду земКі»К пКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 3 бере-зня 2004 рЯ затверджена ТипКва фКрма дКгКвКру Кренди земКіЯ 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ  1Я А яких КрганізаГійнК-правКвих фКрмах грКмадя-ни Акраїни мКжуть реаКізувати свКї земеКьні права щКдК земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення? 2Я Які фКрми вКаснКсті на земКі передбачені ККн-ституГіГю Акраїни та ЗемеКьним кКдексКм Акраїни? ХтК мКже бути суб’ГктКм права вКаснКсті на земКі?  3Я Яка спеГифіка суб’ГктнКгК скКаду аграрних земе-Кьних віднКсин?   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ  1Я Як Ви рКзуміГте кКнституГійну нКрму «вКасність зКбКв’язуГ»? 2Я Як співвіднКсяться «земеКьна правКздатність» та «земеКьна діГздатність» дКя пКкупГів земеКьних діКянКк сіКьськКгКспКдарськКгК призначення дКя ведення тКвар-нКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва?  3Я АрКанаКізуйте юридичну прирКду дКгКвКру Кре-нди земеКьнКї діКянкиЯ Як співвіднКсяться пКККження ливіКьнКгК та ЗемеКьнКгК кКдексів Акраїни під час регу-Кювання віднКсинК щК виникають із Гих дКгКвКрів?     



418 

ТЕМА. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
 
Поняття державного регулювання сільського госпо-

дарства України. Співвідношення понять «державне регу-
лювання» та «державне управління» 

Державна аграрна політика як змістовна складова 
державного регулювання сільського господарства 

Функції державного регулювання сільського госпо-
дарства (обліку, моніторингу, контролю) 

Форми державного регулювання сільського госпо-
дарства. Методи державного регулювання сільського 
господарства 

Система центральних органів виконавчої влади, що 
здійснюють управління у сфері сільського господарства 
України 

Правові форми державної підтримки суб’єктів агра-
рного господарювання. 

Окремі заходи державної підтримки, передбачені За-
коном України «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» 

Правове становище Аграрного фонду  
ПОНЗТТЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЗ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. 
СПІВВІДНОШЕННЗ ПОНЗТЬ «ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЗ» ТА «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЗ»  А сфері юридичнКї науки державне регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства Г Кдним з КснКвних інститутів аграрнКгК праваК КскіКьки маГ визначаКьне значення дКя всіх учасників аграрних правКвіднКсинК зачіпаючи не тіКьки їх правКвий статусК аКе і встанКвКюючи Гдині принГипи та правиКа ведення сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ  



419 

А вітчизняній аграрнК-правКвій науГі державне ре-гуКювання в сіКьськКму гКспКдарстві й ААК рКзгКядаГть-ся пК-різнКмуЯ ЗКкрема у підручнику «Аграрне правК Акраї-ни» за редакГіГю АЯ АЯ АКгрібнКгК державнК-правКве ре-гуКювання сіКьськКгК гКспКдарства рКзгКядаГться як су-купність захКдів щКдК визначення системи Крганів дер-жавнКгК управКіння в аграрній сферіК прийняття й викК-нання аграрнК-правКвих актівК закріпКення певних пКв-нКважень Гих КрганівЯ АвтКри підручника «Аграрне пра-вК» за редакГіГю ВЯ АЯ ЖушманаК АЯ МЯ статівки зазнача-ютьК щК державнК-правКве регуКювання сіКьськКгК гКспК-дарства Г сукупністю екКнКмікК-правКвих захКдів щКдК ГіКеспрямКванКгК впКиву держави на аграрні правКвіднК-синиЯ А сутність державнК-правКвКгК регуКювання пККя-гаГ у прийнятті нКрмативнК-правКвих актівК ствКренніК КрганізаГії діяКьнКсті та визначенні кКмпетенГії системи державних Крганів у гаКузі сіКьськКгК гКспКдарстваЯ А підручнику «Аграрне правК Акраїни» за загаКьнКю редакГіГю ВЯ МЯ ЄрмККенка зазначаГтьсяК щК державнК-правКве регуКювання аграрнКгК сектКра екКнКміки тра-диГійнК Г самКстійним інститутКм аграрнКгК праваЯ ВКнК станКвить сукупність захКдів щКдК визначення системи Крганів державнКгК управКінняК які відають ГіГю скКадК-вКю нарКднКгК гКспКдарстваК прийняття і наКежнКгК ви-кКнання аграрних закКнів і нКрмативнК-правКвих актів прК сіКьське гКспКдарствКК закріпКення кККа пКвнКважень (кКмпетенГії) Гих КрганівЯ ЮЯ МЯ Крупка рКзгКядаГ державне регуКювання сіКь-ськКгК гКспКдарства як КснКвану на закКнКдавстві Кдну з фКрм державнКгК впКиву на агрКпрКмисККвий кКмпКекс Акраїни шКяхКм встанКвКення та застКсування держав-ними Крганами правиКК спрямКваних на кКригування екК-нКмічнКї діяКьнКсті суб’Гктів аграрнКгК гКспКдарювання з метКю дКсягнення сіКьським гКспКдарствКм максимаКь-
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нКї ефективнКсті дКя задКвККення пКтреби насеКення у прКдуктах харчуванняК а прКмисККвКсті – у сирКвиніЯ ТакКж у юридичній Кітературі державне регуКюван-ня сіКьськКгК гКспКдарства рКзгКядаГться як «система КрганізаГійнК-правКвих захКдівК щК здійснюються держа-вКю з метКю ефективнКгК рКзвитку аграрнКгК сектКра екКнКміки» абК як «ГіКеспрямКвана дія держави на гКспК-дарську діяКьність сіКьськКгКспКдарських вирКбників і інших суб’Гктів ААК»Я НавКдяться й інші визначенняЯ НЯ НЯ Веденін прКпКнуГ рКзгКядати державне регуКювання агрКпрКмисККвКгК вирКбниГтваК зКкрема і сіКьськКгК гКс-пКдарстваК як систему фКрм і метКдів державнКгК впКиву на КснКві нКрм права на суспіКьні віднКсини з вирКбниГт-ваК перерКбки та реаКізаГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-Гії й їх вирКбничК-технічнКгК і сКГіаКьнКгК забезпеченняЯ Він сКушнК зауваживК щК «в умКвах ринкКвКї екКнКміки неКбхідні не тіКьки захКди екКнКмічнКгК впКиву на вирК-бниГтвКК аКе і захКди адміністративнКгК регуКювання»Я ТКму «при перехКді дК ринкКвКї екКнКміки відбуваГться не відміна адміністративних метКдів і заміна їх екКнКміч-нимиК а перехід від переважнК адміністративних метКдівК характерних дКя кКманднК-адміністративнКї системиК дК переважнК екКнКмічнимК вКастивим ринкКвій екКнКміГі»Я ГЯ ЄЯ БистрКв державне регуКювання сіКьським гКс-пКдарствКм рКзгКядаГК як «діяКьність держави щКдК впКиву на систему аграрнКгК підприГмниГтваК щК функГіК-нуГ переважнК на ринкКвій КснКві із застКсуванням ме-тКдів екКнКмічнКгК регуКювання (ГінК пКдатківК кредитівК мита)К а такКж державних закупівеКьК КіГензійК квКтК ін-ших адміністративних метКдів дії»Я  ДКвККі частК у юридичній Кітературі акГентКванК не на державнКму регуКюванніК а на державнКму управКінніК щКправдаК Ге стКсуГться здебіКьшКгК автКрівК які дКсКіджу-ваКи Гю прКбКему в радянський та пКстрадянський періКдК 
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рКзкриваючи зміст ГьКгК правКвКгК інституту через такі скКадКві: закКнКдавчК закріпКені КснКвні напрями та метК-ди державнКгК управКінняК пКвнКваження Крганів держав-нКї вКадиК щК здійснюють функГії управКіння в аграрній сферіЯ АчевиднКК вартК пКгКдитись із ГЯ ЮЯ БистрКвим та НЯ ІЯ АКбГжимКвКюК які вважають дКстатньК КбґрунтКванКю пКзиГію вченихК щК в деяких гаКузях державнКгК управКін-ня такихК як управКіння внутрішніми справамиК КбКрКнКюК закКрдКнними справамиК державне керівниГтвК й управ-Кіння немКжКивК і недКГіКьнК замінювати державним ре-гуКюваннямЯ А інших же гаКузяхК наприкКад в екКнКміГіК в сіКьськКму гКспКдарстві на практиГі застКсКвуГться меха-нізм державнКгК регуКюванняЯ Державне регуКювання сприяГ біКьшКю мірКюК аніж режим ГентраКізКванКгК пря-мКгК управКінняК ствКренню сприятКивих екКнКмічнихК КрганізаГійних і юридичних умКв дКя функГіКнування під-приГмствК кКмерГійних і некКмерГійних КрганізаГій236Я А дКвідкКвій Кітературі під управКінням в найшир-шКму сенсі рКзуміГться керівниГтвКК напрям будь-якКї діяКьнКстіЯ А вужчКму аспекті – Ге прКГес пКануванняК КрганізаГіїК мКтиваГії і кКнтрККьК неКбхідний дКя тКгКК щКб сфКрмуКювати та дКсягти ГіКей КрганізаГіїЯ НатК-мість регуКювання пКхКдить від КатинськКгК сККва regulareК щК КзначаГ упКрядкКвуватиЯ ле функГія управ-КінняК щК забезпечуГ функГіКнування керКваних прКГесів у межах заданих параметрівЯ  ЯкщК ж звернутися безпКсередньК дК пКнять держа-внКгК управКіння та державнКгК регуКюванняК мКжна прКстежити такі визначення: Державне управКіння – діяКьність державнКї вКадиК спрямКвана на здійснення державних ГіКей; КрганізКва-
–––––––– 236 БыстрКв ГЯ АЯ ГКсударственнКе регуКирКвание сеКьскКгК хКзяйс-тва / ГЯ АЯ БыстрКвК НЯ АЯ АКбежимКва // Авразийский юридический журнаКЯ – 2014Я – № 2Я – сЯ 148–156Я 
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ний прКГес керівниГтваК державнКгК регуКювання та кКн-трККю з бКку державних Крганів за рКзвиткКм екКнКміки і куКьтуриК інших сфер державнКгК життя; вища фКрма сві-дКмКгК регуКювання прКГесів функГіКнування і рКзвитку системиЯ  Державне регуКювання – ГіКеспрямКвана дія держа-ви на КрганізаГію певнКї сфери життГдіяКьнКсті суспіКьс-тва шКяхКм прийняття закКнів і інших нКрмативних пра-вКвих актівК щК визначають прКпКнКвані державКю пра-виКа діяКьнКсті у відпКвідній сферіЯ Державне регуКюван-ня припускаГК з КднКгК бКкуК фКрмування механізмів і стимуКів певнКї КрганізаГії діяКьнКстіК а з іншКгК – застК-сування захКдів державнКгК примусу дК КсібК щК пКрушу-ють вимКгиК виражені в правКвих актахЯ АравКві акти в ГьКму випадку Г юридичнКю фКрмКюК в яких вдягаються різні метКди і засКби державнКгК впКивуЯ лі метКди і засК-би Г скКаднКю системКю екКнКмічнихК правКвихК Крганіза-ГійнК-адміністративнихК сКГіаКьних і інших захКдівЯ ЗагаККм у юридичній Кітературі мКжна виКкремити такі підхКди дК характеристики ГьКгК пКняття:  – державне регуКювання – Ге Кдна з найважКивіших функГій державиК разКм із такКю функГіГюК як державне управКіння; – регуКювання Г скКадКвКю державнКгК управКіння;  – КснКву державнКгК регуКювання станКвить правК-ве регуКювання суспіКьних віднКсин;  – державне регуКювання припускаГ переважне ви-кКристання екКнКмічних метКдів впКиву на учасників аграрних віднКсинК не викКючаючи за неКбхіднКсті застК-сування метКдів адміністративнКгК характеруЯ ВартК пКгКдитись із тезКюК щК «державне регуКю-вання характеризуГться як «пКзитивне» державне управ-КінняК тКбтК безперервне вирішення питань державнКгК і суспіКьнКгК життя державКю і Крганами державнКї вКа-
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ди»Я ВКднКчас зміст державнКгК регуКювання скКадаГться з таких еКементів: – нКрмативне встанКвКення загаКьних вимКг у кКн-кретній сфері управКінськКї діяКьнКсті; – екКнКмічне та правКве регуКювання рКзвитку кКн-кретних гаКузей; – державна підтримка та захист вирКбників і спКживачів; – кКнтрККь за викКнанням встанКвКених закКнКм вимКгК дКрученьК пКККжень; – кККрдинаГійне управКіння; – реаКізаГія підвідКмчих кКнтрККьнК-нагКядКвих пКвнКважень237Я Державне регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства ха-рактеризуГться значними КсКбКивКстямиЯ ЗКкремаК ІЯ ЛК-макіна вказуГ на Ккремі з них: – закріпКення на кКнституГійнКму рівні КснКвних засад державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства та зКбКв’язань держави у Гій сферіЯ АрКте внасКідКк відсу-тнКсті в чиннКму закКнКдавстві неКбхідних правКвих ме-ханізмів реаКізаГія вимКг ККнституГії Акраїни наКежнК не здійснюГтьсяК щК викКикаГ справедКиве незадКвККення багатьКх грКмадянК їх звернення дК Крганів державнКї вКади та місГевКгК самКврядуванняК дК АпКвнКваженКгК з прав Кюдини; – державне регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства здійснюГться в умКвах аграрнКї та земеКьнКї рефКрми… Напрями рефКрмування аграрнКгК сектКра пКстійнК змі-нюваКисяК щК не мКгКК не пКзначитися на ефективнКсті державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства та ста-нКвищі гаКузі загаККм; 
–––––––– 237 БыстрКв ГЯ АЯ ГКсударственнКе регуКирКвание сеКьскКгК хКзяйс-тва / ГЯ АЯ БыстрКвК НЯ АЯ АКбежимКва // Авразийский юридический журнаКЯ – 2014Я – № 2Я – сЯ 148–156Я 
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– зміст державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспК-дарства визначаГться аграрнКю пККітикКю Акраїни та кКнкретизуГться в ЗакКні Акраїни «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку»238Я   
ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА 

ЗК ЗМІСТОВНА СКЛАДОВА 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЗ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  З КгКяду на діаКектичний взаГмКзв’язКк та взаГмК-заКежність низки суспіКьнихК екКнКмічних вирКбничК-гКспКдарськихК ринкКвК-екКнКмічних і сКГіаКьних фактК-рівК державнК-правКве регуКювання спрямКване на визна-чення ГіКейК завдань і змісту аграрнКї пККітикиК забезпе-чення її реаКізаГіїЯ Астання зумКвКена суспіКьнКю пКтре-бКю відпКвіднКгК закКнКтвКрчКгК та нКрмативнК-правК-вКгК закріпКенняК наКежнКгК правКзастКсування в Гих Канках державних вКадних і викКнавчих структурК усій системі кККективнихК державних і приватних тКварКвирК-бників і підприГмГівЯ АтжеК зміст державнКгК регуКювання сіКьськКгК гК-спКдарства визначаГться аграрнКю пККітикКю Акраїни та кКнкретизуГться в ЗакКні Акраїни «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку»Я ВКднКчас у ЗакКні не даГться визначення ГьКгК пКняттяЯ спрКбу йКгК визначення зрКбКенК у юридичній КітературіЯ АЯ ВЯ БіКінськаК яка дКсКіджуваКа Ге питання на дисерта-

–––––––– 238 ЛКмакіна ІЯ ДержавнК-правКве регуКювання сіКьськКгК гКспКдар-ства в Акраїні / Ірина ЛКмакіна // АідприГмниГтвКК гКспКдарствК і правК: щКмісячний наукКвК-практичний гКспКдарськК-правКвКй жур-наКЯ – 2009Я – № 10Я – сЯ 138–140Я 
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ГійнКму рівніК прКпКнуГ під державнКю аграрнКю пККіти-кКю рКзуміти пріКритетний скКадник наГіКнаКьнКї пККі-тики АкраїниК щК функГіКнуГ у сфері аграрних віднКсин і Г кКмпКекснКю системКю стратегічних і тактичних прин-Гипів і захКдівК спрямКваних на забезпечення прКдКвККь-чКї безпеки державиК сприятКивКгК іннКваГійнК-інвестиГій-нКгК кКімату в аграрнКму сектКрі екКнКміки країни і ста-ККгК рКзвитку сіКьських теритКрійЯ ВКднКчас учена рКзг-КядаГ державну аграрну пККітику у вузькКму та ширКкКму значенніК зазначаючиК щК «у вузькКму значенні під держа-внКю аграрнКю пККітикКю рКзуміють систему ГіКей і за-хКдів державиК спрямКваних на рКзвитКк аграрнКгК сектК-ра екКнКмікиЯ А ширКкКму значенні різні автКри вкКючаю-ть дК неї: а) пККітику рКзвитку аграрнКгК сектКра; б) прКдКвККьчуК яка стКсуГться спКживання прКдук-тів харчування всіма верствами насеКення; в) агрКпрКмисККвуК пКв’язану з прКбКемами КбсКу-гКвування сіКьськКгК гКспКдарстваК в тКму чисКі тКргівКюК перерКбкуК сферу вирКбниГтва засКбів вирКбниГтва дКя сіКьськКгК гКспКдарства; г) зКвнішньКтКргКвеКьну аграрну; д) в гаКузі харчуванняК якКсті й безпеки прКдКвККьства; е) сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа і стаККгК рКзвитку сіКь-ських теритКрійЯ Державна аграрна пККітика пКвинна бути кКмпКекснКю й КхКпКювати всі Кзначені скКадники»239Я ЗгіднК із стЯ 1 ЗакКну «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку» КснКвними скКадКвими державнКї аграрнКї пККітики Г кКмпКекс пра-вКвихК КрганізаГійних і екКнКмічних захКдівК спрямКваних 
–––––––– 239 БіКінська АЯ ВЯ АравКві засади державнКї аграрнКї пККітики Акраї-ни: автКрефЯ дисЯ на здКбуття наукЯ ступеня кандЯ юридЯ наук: спеГЯ 12Я00Я06 / АКьга ВКККдимирівна БіКінська; НаГЯ ун-т «ЮридЯ акадЯ Акраї-ни імЯ ЯрКсКава МудрКгК»Я – ХЯК 2013Я – 20 сЯ 
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на підвищення ефективнКсті функГіКнування аграрнКгК сектКра екКнКмікиК вирішення сКГіаКьних прКбКем сіКьсь-кКгК насеКення та забезпечення кКмпКекснКгК та стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрійЯ АснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики пКширюються на сіКьське та рибне гК-спКдарствКК харчКву прКмисККвість і перерКбКення сіКь-ськКгКспКдарських прКдуктів (даКі – аграрний сектКр)К аграрну науку й КсвітуК сКГіаКьну сферу сеКаК їх матеріа-КьнК-технічне та фінансКве забезпеченняЯ  АснКвними пріКритетами державнКї аграрнКї пККі-тики Г (стЯ 3 ЗакКну):  – забезпечення в сіКьськКгКспКдарськКму вирКбни-Гтві за дКпКмКгКю системи державних КрганізаГійнК-правКвих захКдів прибутку на авансКваний капітаКК вкКю-чаючи вартість земеКьних ресурсівК не нижче середньКгК рівня пК екКнКміГі держави;  – ствКрення умКв дКя реаКізаГії та захисту прав се-Кян на земКюК фКрмування ринкКвих земеКьних віднКсинК КхКрКни земеКь;  – пКсиКення сКГіаКьнКгК захисту сіКьськКгК насе-КенняК встанКвКення  зарКбітнКї пКати та пенсійнКгК за-безпечення праГівників сіКьськКгК гКспКдарства не нижче середньКгК рівня в гаКузях екКнКміки держави;  – ствКрення рівних умКв дКя функГіКнування різних КрганізаГійнК-правКвих фКрм гКспКдарювання в аграрнК-му сектКріК які сприяють гармКнізаГії інтересів вКасників та найманих праГівників; – рКзрКбКення і запрКвадження державних та регіК-наКьних прКграм кКмпКекснКгК рКзвитку сіКьських тери-тКрійК удКскКнаКення державнКї підтримки рКзвитку під-приГмниГтва з метКю рКзв’язання прКбКеми зайнятКсті сіКьськКгК насеКення; – державна підтримка рКзвитку кКнкурентКспрКмК-жнКгК сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва на КснКві кК-КпераГії та інтеграГії;  
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– запрКвадження сучасних механізмів і метКдів фКр-мування прКзКрКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдук-ГіїК прКдКвККьстваК капітаКуК зКкрема вирКбничих ресур-сівК та рКбКчКї сиКи;  – державна підтримка суб’Гктів аграрнКгК сектКра шКяхКм кКнГентраГії державних ресурсів на пріКритетних напрямах рКзвиткуК фКрмування сприятКивКї ГінКвКїК фі-нансКвК-кредитнКїК страхКвКїК пКдаткКвКї та бюджетнКї пККітикиК забезпечення раГіКнаКьних внутрішньКгаКузе-вих і міжгаКузевих екКнКмічних віднКсин;  – ствКрення сприятКивих умКв дКя реаКізаГії експК-ртнКгК пКтенГіаКу аграрнКгК сектКра екКнКміки;  – державна підтримка підгКтКвкиК перепідгКтКвки і підвищення кваКіфікаГії спеГіаКістівК викКнання наукКвих дКсКіджень дКя аграрнКгК сектКра;  – ствКрення умКв дКя закріпКення у сіКьській міс-ГевКсті кваКіфікКваних спеГіаКістів сіКьськКгК гКспКдар-стваК КсвітиК куКьтуриК КхКрКни здКрКв’я та пКбутКвКгК КбсКугКвування;  – державна підтримка сіКьськКгКспКдарських тКва-рКвирКбниківК які викКристКвують меКіКрКвані земКіК КсКбКивК щКдК утримання внутрішньКгКспКдарських ме-КіКративних систем та КпКати еКектрКенергіїК щК витра-чаГться дКя пКдачі вКди дКя пККиву;  – удКскКнаКення системи державнКгК управКінняК ефективне пКГднання загаКьнКдержавнКї і регіКнаКьнКї пККітики в аграрнКму сектКріЯ  ВрахКвуючи мету державнКї аграрнКї пККітикиК за-кріпКену в стЯ 2 ГьКгК ЗакКнуК мКжна відстежити КснКвні етапиК які відКбражають її змістЯ АтжеК на першКму етапі передбачаГться гарантування прКдКвККьчКї безпеки дер-жави; на другКму етапі – перетвКрення аграрнКгК сектКра на висКкКефективнийК кКнкурентКспрКмКжний на внут-рішньКму та зКвнішньКму ринках сектКр екКнКміки дер-жави; на третьКму етапі – збереження сеКянства як нКсія 
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українськКї ідентичнКстіК куКьтури і духКвнКсті наГіїК щКК зКкремаК забезпечуватиметься кКмпКексним рКзвиткКм сіКьських теритКрій та вирішенням сКГіаКьних прКбКем на сеКіЯ ВажКивКК щК Гі етапи співзвучні з етапами рКзвит-ку ГдинКї ГврКпейськКї сіКьськКгКспКдарськКї й аграрнКї пККітикиК першКчергКвим завданням якКї буКК дКсягнен-ня самКзабезпечення ЗахіднКї ЄврКпи прКдКвККьствКм; згКдКм визначаКьним чинникКм рКзвитку сіКьськКгК гКс-пКдарства в рКзвинених країнах став наукКвК-технічний прКгресК пКв’язаний з індустріаКізаГіГю сіКьськКгК гКспК-дарстваЯ Нині дедаКі біКьшКгК значення набувають струк-турніК сКГіаКьні й екКККгічні напрями ГіГї пККітикиК КсКб-КивК із ствКренням світКвКї КрганізаГії тКргівКі (сАТ)К яка диктуГ неКбхідність зменшення субсидування сіКьськКгК гКспКдарстваК набКиження Гін всередині Єс дК рівня сві-тКвих Гін і акГентування на сКГіаКьних і екКККгічних ас-пектах аграрнКї пККітикиЯ АрКте співмірність етапів рКз-витку аграрнКї пККітики Акраїни та ГдинКї аграрнКї пККі-тикиК яка прКвКдиКась і прКвКдиться в ЄсК свідчить прК значне відставання закКнКдавчКгК забезпечення та реаКі-заГії українськКї державнКї аграрнКї пККітики від ГивіКі-заГійних прКГесів рКзвитку сіКьськКгК гКспКдарства у ГврКпейських країнахЯ  ДКя пКрівняння наведемК КсКбКивКсті спіКьнКї Гв-рКпейськКї аграрнКї пККітикиК які фКрмуваКись на: – рКзумінні неКбхіднКсті здійснення прКтекГіКніст-ськКї пККітики з урахуванням гірших прирКднихК вирКб-ничих і екКнКмічних умКв пКрівнянК з країнамиК які ви-значають станКвище на світКвКму ринку; – пКГднанні державнКгК регуКювання та ринкуК при-чКму державне регуКювання маГ ширКкийК рКзгаКужений характер із рКзумінням тих фактівК щК ані сіКьське гКспК-дарствКК ані прКдКвККьчий ринКк пКза визначенням меж не Г самКрегуКьКваними; 
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– рКзумінні тКгКК щК сіКьське гКспКдарствК Г дКта-ГійнКю гаКуззю; – рКзумінні тКгКК щК аграрна пККітика пКвинна ви-хКдити за межі Кише сіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКстіК та вкКючати сКГіаКьнуК екКнКмічну і куКьтурну пККітикуК зКріГнтКвану на кКмпКексний рКзвитКк сеКа; – рКзумінні тКгКК щК аграрна пККітика періКдичнК вимагаГ змінЯ  ВизначаКьними КсКбКивКстями пККітики сіКьськК-гК рКзвитку в Єс у періКд 2007–2013 ррЯ стаКиК пК-першеК зміна інституГіКнаКьнКгК середКвищаК щК зумКвКена ствКренням нКвКгК фКнду дКя рКзвитку сіКьських тери-тКрійК який інтегруГ і КснКвну діяКьність у Гій сферіК і фінансКві ресурсиЯ АК-другеК нКвітня пККітика сіКьськКгК рКзвитку ЄврКсКюзу фКкусуГться на реаКізаГії таких за-вданьК як підвищення кКнкурентКспрКмКжнКсті аграрнК-гК та КісКгКспКдарськКгК сектКрівК пККіпшення стану на-вкККишньКгК середКвища та сіКьських теритКрійК забез-печення якКсті життя в сіКьській місГевКсті та диверси-фікаГія сіКьськКї екКнКмікиЯ  ТеКретичний анаКіз структурнКї пККітики ЄсК у межах якКї вирішуються сКГіаКьні питання ГврКпейськКгК сеКаК дають підстави АЯ ВЯ ГафурКвій стверджуватиК щК тіКьки застКсування кКмпКексу захКдівК спрямКваних на забезпе-чення наКежних умКв прКживання в сіКьській місГевКстіК мКже сприяти підвищенню ефективнКсті сіКьськКгКспК-дарськКгК вирКбниГтваЯ Вчена згрупуваКа захКдиК які за-стКсКвуються в межах спіКьнКї ГврКпейськКї пККітикиК на: 1) тіК щК сприяють безпКсередньК рКзвитку сіКьсь-ких регіКнівК зКкрема LFA-теритКрій; 2) тіК щК спрямКвані на мКдернізаГію та диверсифі-каГію сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва (інвестиГії в сіКьськКгКспКдарські підприГмстваК рКзвитКк перерКбних 
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підприГмствК підвищення кваКіфікаГії кадрівК ствКрення умКв дКя діяКьнКсті мКККдих фермерів); 3) тіК щК застКсКвуються з метКю вирішення екККК-гічних прКбКемК насамперед шКяхКм рКзвитку КісКвКгК гКспКдарстваК а такКж збереження прирКднКгК прКстКру та Кандшафту240Я   
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЗ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
(ОБЛІКУ, МОНІТОРИНГУ, КОНТРОЛЮ)  ФункГія (від КатЯ functio – викКнанняК здійснення) – рКбКта кКгК-К чКгК-небудьК КбКв’язКкК кККК діяКьнКсті кК-гКсьК чКгКсь; призначенняК рККь чКгК-небудьЯ ЯкщК рКзгКядати прКбКему управКінських функГій із пКзиГій співвіднКшення функГій державнКгК управКін-ня та державнКгК регуКювання в сіКьськКму гКспКдарствіК тК сКід зважати на загаКьне визначення управКінських функГій і їх призначення з ствКрення КптимаКьнКї струк-тури і системи управКіння і загаККм у державіК і в кКнкре-тних гаКузях гКспКдарства країниЯ ФункГії управКіння – Ге кКнкретні напрями дії дер-жавнКгК управКінняК щК здійснюють впКив (КрганізуючийК регуКюючийК кКнтрККюючий і інЯ)К на Кб’Гкт управКінняЯ ДК КснКвних функГій державнКгК управКіння наКе-жать загаКьніК типКвіК такіК щК мають спеГіаКьну спрямК-ваність види взаГмКдії між суб’Гктами й Кб’Гктами управ-КінняК які характерні дКя всіх управКінських зв’язків і які 

–––––––– 240 ГафурКва АЯ ВЯ спіКьна аграрна пККітика ЄврКпейськКгК сКюзу: рКзвитКк закКнКдавства / АЯ ВЯ ГафурКва [АКектрКнний ресурс]Я – Ае-жим дКступу: http://wwwЯnbuvЯgovЯua/ portal/ooc_gug/nvnau_pravo/-2011_157_1/10govЯpdf 
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забезпечують дКсягнення узгКдженКсті та впКрядкКванК-сті у всіх сферах державнКгК управКінняЯ ДК КснКвних фу-нкГій державнКгК управКіння наКежать: інфКрмаГійне забезпечення управКіння; прКгнКзування і мКдеКювання; пКанування; КрганізаГія; рКзпКрядниГтвК; керівниГтвК; кККрдинаГія; кКнтрККь; КбКік; регуКюванняЯ Всі КснКвні управКінські функГії викКристКвуються в тій чи іншій мірі і під час здійснення державнКгК регуКювання сіКьським гКспКдарствКм і застКсКвні у сфері діяКьнКсті ААКЯ ВКднК-час Г низка важКивих функГій державнКгК регуКюванняК які характерні дКя управКіння та регуКювання саме в га-Кузі сіКьськКгК гКспКдарстваЯ МЯ АЯ Латинін за прикКадКм функГій державнКгК управКіння дК гКККвних функГій державнКгК регуКюван-ня рКзвитку аграрнКгК сектКра віднКсить: 1) визначення метиК завдань та мКдеКі рКзвиткуЯ Мета маГ КхКпКювати пКрівнянК триваКий періКдК пКкКи-кана Кіквідувати рКзрив між пКтКчним та бажаним рівнем рКзвитку гаКузіК КкресКюГ чіткий напрям рКзвитку гаКузіК маГ бути реаКістичнКю та дКсяжнКю; 2) фКрмування правиК «гри»Я АзначаГ фКрмування державКю аграрнКї пККітикиК умКв гКспКдарювання через ствКрення відпКвіднКї нКрмативнК-правКвКї базиЯ ВКднК-час дуже важКивКю Г стабіКьність Гих правиКЯ АКстійні та істКтні зміни в гКспКдарськКму закКнКдавстві дестабіКі-зуюче впКивають на екКнКмікуК фКрмуючи в гКспКдарсь-ких суб’Гктів пКчуття непевнКсті в завтрашньКму дніЯ АКе тут виникаГ Кб’Гктивне прКтиріччя між вимКгКю стабіКь-нКсті правиК «гри» і неКбхідністю їх удКскКнаКенняЯ І Гя суперечність нині Г надзвичайнК гКстрКюК щК ускКаднюГ реаКізаГію функГії державнКгК регуКювання рКзвитку аграрнКгК сектКраЯ ДКя вирішення ГіГї прКбКемиК перед тим як внКсити ті чи інші кКрективи в нКрмативнК-правКву базуК неКбхіднК щКразу ретеКьнК пКрівнювати 
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передбачуваний пКзитивний ефект внесених змін зі збит-ками від пКрушення правиК «гри»; 3) кККрдинаГія інтересівЯ АхКпКюГ інтереси суб’Гктів гКспКдарюванняК гаКузей екКнКмікиК міжгаКузеві віднКси-ниК а такКж інтереси суб’Гктів гКспКдарюванняК держави і суспіКьства; 4) стимуКювання прКГесів екКнКмічнКгК рКзвиткуЯ АхКпКюГ кКмпКекс правКвихК КрганізаГійнихК наукКвих та інших захКдівК спрямКваних на дКсягнення стаККгК рКзви-тку аграрнКгК сектКра на КснКві пКГднання екКнКмічнихК сКГіаКьних та екКККгічних інтересів держави з урахуван-ням максимаКьнК ефективнКгК викКристання пКтенГіаКу аграрнКгК сектКра; 5) мКнітКринг і анаКіз рКзвитку гаКузі передбачаГ ствКрення системи спКстереженняК збиранняК КбрКбКенняК передаванняК зберігання та анаКізу пКказників рКзвитку гаКузі; 6) кКнтрККьЯ ФункГія кКнтрККю КхКпКюГ КГінку ви-кКнання ГіКьКвих прКграмК нКрмативнК-правКвих абК ре-гуКятКрних актів із метКю пКдаКьшКгК кКригування дій та захКдів Крганів державнКї вКади щКдК стимуКювання рКз-витку аграрнКгК сектКра241Я НатКмість ГЯ ЮЯ БистрКв визначаГ п’ять функГій державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарстваЯ На йК-гК думкуК перша важКива функГія державнКгК регуКюван-ня пККягаГ в тКмуК щКб ствКрити стійку систему прКдКвК-КьчКгК забезпечення країни на КснКві фКрмування відпК-відних прКдКвККьчих фКндівК їх дКстатніх резервів дКя державних пКтребК стабіКізаГійних прКдКвККьчих фКндів 
–––––––– 241 Латинін МЯ АЯ ТеКретичні підхКди щКдК визначення механізму державнКгК регуКювання рКзвитку аграрнКгК сектКра екКнКміки Акраї-ни / МЯ АЯ Латинін // Державне управКіння: теКрія та практикаЯ – 2005Я – № 2Я [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://wwwЯnbuvЯgovЯua/-e-journalo/DUTP/2005-2/txto/galuz/05lgaoeuЯpdfЯ 
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дКя збереження здКрКвКгК навкККишньКгК середКвища та підвищення якКсті життя грКмадянЯ Друга функГія держа-внКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства пКв’язана із ствКренням ринкКвКї вирКбничКї інфраструктури на сеКіЯ Третя функГія державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКс-пКдарства пККягаГ в тКмуК щК дКя фКрмування ефективнК функГіКнуючКгК ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК сирКвини і прКдКвККьства держава прКвКдить закупіве-Кьні інтервенГії у фКрмі закупівеКь і заставних КпераГій із сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГю і прКдКвККьствКмЯ Аграрне закКнКдавствК передбачаГ такКж тКргКві інтер-венГіїЯ Четверта функГія державнКгК регуКювання сіКьсь-кКгК гКспКдарства пКв’язана з КріГнтаГіГю закКнКдавства на підвищення якКсті життя сіКьськКгК насеКенняК підви-щення зрКстання дКхКдів КсібК зайнятих у сіКьськКму гКс-пКдарствіК ствКрення матеріаКьнКї бази стійкКгК рКзвитку сіКьських теритКрій і гідних умКв життя сіКьськКгК насе-КенняЯ А’ята функГія державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства викКнуГться шКяхКм вирішення кКнкретних завдань у гаКузі КхКрКни навкККишньКгК середКвища та прирКдКкКристування242Я  
 
 
ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЗ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЗ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  ФКрми безпКсередньК відКбражають дії державних Крганів щКдК регуКювання діяКьнКсті сіКьськКгКспКдар-ських підприГмствК їх структуру та КснКви реаКізаГії ними 
–––––––– 242 БыстрКв ГЯ АЯ ГКсударственнКе регуКирКвание сеКьскКгК хКзяйс-тва / ГЯ АЯ БыстрКвК НЯ АЯ АКбежимКва // Авразийский юридический журнаКЯ – 2014Я – № 2Я – сЯ 148–156Я 
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свКїх функГійЯ сучасні українські вчені дають загаКьне тКумачення фКрм державнКгК управКінняК які вКни рКзу-міють як відмінні за свКїм характерКм і насКідками спКсК-би зКвнішньКгК вираження діяКьнКсті Крганів викКнавчКї вКадиК тК заКежнК від настання правКвих насКідків рКзрі-зняють правКві та неправКві фКрмиЯ ДК КснКвних правК-вих фКрм управКіння наКежать видання нКрмативнК-правКвих актівК укКадання адміністративних угКдК учи-нення інших юридичнК значущих дійЯ АЯ скакун серед правКвих фКрм діяКьнКсті держави виКкремКюГ правКтвКрчуК правКзастКсКвнуК правККхК-рКнну (різнКвид правКзастКсКвнКї)К інтерпретаГійнК-правКву (КфіГійне тКумачення ККнституГії та закКнів Акраїни)К устанКвчу (здійснення юридичнК значимих дій з фКрмуванняК реКрганізаГії абК КіквідаГії державних Крганів)К кКнтрККьнК-нагКядКву (здійснення юридичнК значимих дій дКя спКстереження (перевірки) дКтриман-ня підкКнтрККьними суб’Гктами правКвих нКрм і припи-нення правКпКрушень)243Я  За свКїм змістКм і спрямКваністю фКрми держав-нКгК регуКювання різнКманітніЯ ТрадиГійнК виКкрем-Кюють правКтвКрчуК правКзастКсКвнуК правККхКрКнну та КрганізаГійну діяКьність як самКстійні фКрми держа-внКгК регуКюванняЯ АравКтвКрчість суб’Гктів державнКгК регуКювання пККягаГ в рКзрКбГіК КбгКвКренні та прийнятті нКрматив-нК-правКвих актівК щК регуКюють аграрні віднКсиниЯ АравКзастКсКвна діяКьність дістаГ свКГ юридичне відКбраження в прийнятті правКвих актів індивідуаКьнК-гК характеру так званих індивідуаКьних правКвих актівК які містять державнК-вКадні рКзпКрядження стКсКвнК суб’Гктивних прав і юридичних КбКв’язків різних КрганівК 
–––––––– 243 скакун АЯ ТеКрія держави і права: підручЯ дКя студЯ ВНЗ / АЯ ФЯ скакунЯ – ВидЯ стерЯ – ХЯ: ККнсумК 2008Я – 655 cЯ 
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пКсадКвих КсібК суб’Гктів сіКьськКгКспКдарськКгК вирКб-ниГтваЯ Такі індивідуаКьні правКві акти мають персКніфі-кКваний характер; за їхньКю дКпКмКгКю вирішуються ін-дивідуаКьні питанняК які виникають у сфері державнКгК регуКювання; вКни Г юридичними фактамиК щК зумКвКю-ють виникнення кКнкретних правКвіднКсинЯ ІндивідуаКь-ні акти найпКширеніші в практиГі державнКгК регуКю-вання сіКьським гКспКдарствКмК Кднак гКККвнКю вимКгКю щКдК них Г їх відпКвідність нКрматив-правКвим актамЯ АравККхКрКнна діяКьність виявКяГться у перевірГі відпКвіднКсті всіГї фактичнКї діяКьнКсті нКрмам праваК в КбстКюванні загаКьнКдержавних інтересівК прав сіКьськК-гКспКдарських вирКбників тКщКЯ НеКбхідність правККхК-рКннКї діяКьнКсті пКяснюГться наявними фактами пКру-шення правКвих нКрмЯ АрганізаГійна діяКьність державних Крганів у сіКь-ськКму гКспКдарстві передбачаГ рКз’яснення змісту нКр-мативних актів; прКведення сКужбКвих нарад; скКадання інструктивних КистівК узагаКьнень тКщКЯ Від фКрм державнКгК регуКювання сКід відрізняти метКдиЯ Аід метКдами державнКгК регуКювання сіКьськК-гК гКспКдарства вартК рКзуміти спКсКбиК прийКмиК щК за-стКсКвуються під час регуКятивнКї діяКьнКсті Крганами закКнКдавчКї та викКнавчКї вКади дКя вирішення завдань у сфері сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва з метКю дК-сягнення певних резуКьтатівЯ  Види: адміністративніК екКнКмічніЯ Аерші передба-чають прямий впКив на сіКьське гКспКдарствКК ґрунту-ються на сиКі державнКї вКадиК другі пКбічнК впКивають на Кб’Гкт регуКювання за дКпКмКгКю викКристання екК-нКмічнКгК механізмуЯ АтжеК крім таких універсаКьних метКдівК як перекК-нання і примусК вчені виКкремКюють адміністративні ме-тКди – встанКвКення КбКв’язкКвКсті вчинення певних дій; 
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забКрКна певних дій; видача різнКманітних дКзвККів; здій-снення реГстраГійних дій; прКведення кКнтрККю та на-гКядуК застКсування екКнКмічних санкГій тКщКЯ Адмініст-ративні метКдиК нарівні з екКнКмічнимиК Г метКдами ГентраКізКванКгК управКіння екКнКмікКюЯ АнаККгічнКгК пКгКяду дКтримуються рКсійські вченіК які за змістКмК се-ред адміністративнК-правКвих метКдів теж виКкремКю-ють забКрКну певних дій; видачу різних дКзвККів; здійс-нення реГстраГійних дійК прКведення кКнтрККю та нагКя-ду; встанКвКення стандартів; застКсування адміністрати-внК-примусКвих захКдів тКщКЯ серед метКдів державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарства вартК виКкремити метКд індикативнКгК пКануванняЯ АстаннГК згіднК з ККнГепГіГю перехКду Акраї-ни дК ринкКвКї екКнКміки (схваКена ВерхКвнКю АадКю Акраїни 1 КистКпада 1990 рЯ)К Г системКю неКбКв’язкКвих дКя суб’Гктів ринкКвих віднКсин прКгнКзів та рекКменда-ГійК а такКж скККрдинКваних і взаГмКпКв’язаних засКбів пКбічнКгК (непрямКгК) впКиву через державне підприГм-ниГтвК та рКзрКбку екКнКмічнКгК і сКГіаКьнКгК рКзвитку країниЯ АснКвними принГипами індикативнКгК пКанування Г: – пКГднання анаКітичних і прКгнКстичних метКдів дКя вивчення сКГіаКьнК-екКнКмічних прКГесівК визначен-ня кКнкретних Кб’Гктів державнКгК впКиву; – ширКке інфКрмування суб’Гктів ринкКвих віднКсин прК певні перспективи і прКгнКзи сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку дКя забезпечення їх неКбхіднКї КріГнтаГії під час вибКру вКасних гКспКдарських рішень; – застКсування переважнК непрямих (пКбічних) регу-КятКрів і нКрмативів дКя всіх суб’Гктів ринкКвих віднКсин; – реаКізаГія прямКгК впКиву на сКГіаКьнК-екКнКмічні прКГеси переважнК через кКшти державнКгК бюджетуЯ 
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СИСТЕМА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЗ 
У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  Аргани спеГіаКьнКї кКмпетенГії: – КрганиК щК забезпечують фКрмування державнКї аграрнКї пККітики – МіністерствК аграрнКї пККітики та прКдКвККьства Акраїни; – КрганиК щК реаКізують державну аграрну пККітику – зКкремаК Державна сКужба Акраїни з питань геКдезіїК кар-тКграфії та кадастру (ДержгеКкадастр)К на яку рКзпКря-дженням Кабінету Міністрів Акраїни від 31 березня 2015 рЯ244 пКкКаденК функГії та пКвнКваження ДержавнК-гК агентства земеКьних ресурсів Акраїни; Державне агент-ствК рибнКгК гКспКдарства АкраїниЯ ВКднКчас АКстанКвКю Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 рЯ «АрК Кптиміза-Гію системи ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади» з наступними змінами передбаченК ствКрити Державну сКужбу Акраїни з питань безпечнКсті харчКвих прКдуктів та захисту спКживачівК реКрганізувавши шКяхКм перетвК-рення Державну ветеринарну та фітКсанітарну сКужбу і приГднавши дК сКужбиК щК утвКрюГтьсяК Державну інспе-кГію з питань захисту прав спКживачів і Державну саніта-рнК-епідеміКККгічну сКужбу та пКкКавши на сКужбуК щК утвКрюГтьсяК функГії з реаКізаГії державнКї пККітикиК які викКнуваКи КрганиК щК припиняються (крім функГій з реаКізаГії державнКї пККітики у сфері пКеміннКї справи у тваринниГтвіК у сфері гігіГни праГі та функГій із здійс-нення дКзиметричнКгК кКнтрККю рКбКчих місГь і дКз КпрКмінення праГівників)К а такКж функГії із здійснення 

–––––––– 244 АрядКвий кур’Гр від 11Я04Я2015Я – № 67Я 
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державнКгК кКнтрККю (нагКяду) за дКтриманням вимКг щКдК фКрмуванняК встанКвКення та застКсування держав-них регуКьКваних Гін; дійснення державнКгК нагКяду (кК-нтрККю) у сфері туризму та курКртів; – КрганиК щК реаКізують державну аграрну пККітику в сфері державнКгК нагКяду (кКнтрККю) – Державна ін-спекГія сіКьськКгК гКспКдарстваЯ Вже згаданКю АКстанК-вКю Кабінету Міністрів «АрК КптимізаГію системи ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади» запрКпКнКванК Кіквідувати Державну інспекГію сіКьськКгК гКспКдарстваК пКкКавши функГії із здійснення реГстраГії та КбКіку ма-шин на МіністерствК внутрішніх справК функГії із здійс-нення державнКгК нагКяду (кКнтрККю) в частині експКуа-таГії та технічнКгК стану машин – на Державну сКужбу з безпеки на транспКртіК функГії із здійснення сертифікаГії насіння і садивнКгК матеріаКу – на Державну сКужбу з пи-тань безпечнКсті харчКвих прКдуктів та захисту спКжива-чівК функГії із здійснення державнКгК нагКяду (кКнтрККю) в частині дКтримання земеКьнКгК закКнКдавстваК викКри-стання та КхКрКни земеКь усіх категКрій та фКрм вКаснКс-тіК рКдючКсті ґрунтів – на Державну екКККгічну інспекГіюЯ АКККження прК МіністерствК аграрнКї пККітики та прКдКвККьства Акраїни затвердженК АказКм Арезидента Акраїни від 23 квітня 2011 рКкуЯ ЗгіднК із Гим пКККжен-нямК МіністерствК аграрнКї пККітики та прКдКвККьства Акраїни (МінагрКпККітики Акраїни) Г гКККвним КрганКм у системі ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади з питань фКрмування та забезпечення реаКізаГії:  – державнКї аграрнКї пККітикиК пККітики у сфері сіКьськКгК гКспКдарства та з питань прКдКвККьчКї безпеки держави;  – державнКї пККітики в гаКузях рибнКгК гКспКдарст-ва та рибнКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКристання та відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКь-
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ства та безпеки мКрепКавства суден фККту рибнКгК гКспК-дарстваК ветеринарнКї медиГиниК безпечнКсті харчКвих прКдуктівК у сферах карантину та захисту рКсКинК КхКрКни прав на сКрти рКсКинК земеКьних віднКсин та тКпКграфК-геКдезичнКї і картКграфічнКї діяКьнКстіК КісКвКгК та мис-КивськКгК гКспКдарстваК нагКяду (кКнтрККю) в агрКпрК-мисККвКму кКмпКексіЯ АснКвними завданнями МінагрКпККітики Акраїни Г фКрмування та забезпечення реаКізаГії:  – державнКї аграрнКї пККітикиК спрямКванКї на рКз-витКк агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу та забезпечення прК-дКвККьчКї безпеки держави;  – державнКї пККітики у сферах сіКьськКгК гКспКдарс-тваК тваринниГтваК садівниГтваК насінниГтваК рКзсадниГт-ваК винКградарстваК харчКвКї і перерКбнКї прКмисККвКсті (даКі – гаКузі агрКпрКмисККвКгК вирКбниГтва)К інженер-нК-технічнКгК забезпечення агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу та сіКьськКгКспКдарськКгК машинКбудуванняК сіКьськКгК-спКдарськКї дКрадчКї діяКьнКсті;  – державнКї пККітики в гаКузях рибнКгК гКспКдарст-ва та рибнКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКристання та відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКь-ства та безпеки мКрепКавства суден фККту рибнКгК гКспК-дарства; ветеринарнКї медиГиниК безпечнКсті харчКвих прКдуктів та кКрмівК у сферах карантину та захисту рКс-КинК КхКрКни прав на сКрти рКсКин;  – державнКї пККітики з питань земеКьних віднКсинК тКпКграфК-геКдезичнКї і картКграфічнКї діяКьнКстіК КісК-вКгК та мисКивськКгК гКспКдарстваК якКсті та безпеки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК насіння і садивнКгК ма-теріаКуК біКККгічнКї і генетичнКї безпеки сіКьськКгКспК-дарських рКсКин і тваринК рКдючКсті ґрунтівЯ  ЗгіднК із АКстанКвКю Кабінету Міністрів «АрК Кпти-мізаГію системи ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКади»К 
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на МіністерствК аграрнКї пККітики та прКдКвККьства пКк-Кадаються функГії з реаКізаГії державнКї пККітики у сфері пКеміннКї справи у тваринниГтві та функГії із забезпечен-ня фКрмування державнКї пККітики щКдК викКристання й КхКрКни земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняЯ ЗгіднК із АКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 14 січня 2015 рЯ «АрК затвердження АКККження прК Дер-жавну сКужбу Акраїни з питань геКдезіїК картКграфії та кадастру»К ДержгеКкадастр відпКвіднК дК пКкКадених на ньКгК завданьК зКкрема: рКзпКряджаГться земКями держа-внКї вКаснКсті сіКьськКгКспКдарськКгК призначення в межахК визначених ЗемеКьним кКдексКм АкраїниК безпК-середньК абК через визначені в устанКвКенКму пКрядку йКгК теритКріаКьні Кргани; внКсить у встанКвКенКму пК-рядку прКпКзиГії щКдК рКзпКрядження земКями держав-нКї та кКмунаКьнКї вКаснКстіК встанКвКення меж КбКастіК райКнуК містаК райКну в містіК сеКа і сеКищаК регуКювання земеКьних віднКсин; бере участь у рКзрКбКенні та викК-нанні державнихК гаКузевихК регіКнаКьних та місГевих прКграм з питань регуКювання земеКьних віднКсинК раГі-КнаКьнКгК викКристання земеКьК їх відтвКрення та КхКрК-ниК встанКвКення меж КбКастіК райКнуК містаК райКну в міс-тіК сеКа і сеКищаК у прКведенні мКнітКрингу земеКьК тери-тКріаКьнКму пКануванні; забезпечуГ підгКтКвку та здійс-нення КрганізаГійнихК екКнКмічнихК екКККгічних та інших захКдівК спрямКваних на раГіКнаКьне викКристання та КхКрКну земеКьК їх захист від шкідКивКгК антрКпКгеннКгК впКивуК дКтримання режиму викКристання земеКь прирК-дККхКрКннКгКК КздКрКвчКгКК рекреаГійнКгК та істКрикК-куКьтурнКгК призначенняК інших теритКрій; КрганізКвуГ викКнання рКбітК пКв’язаних із прКведенням земеКьнКї рефКрми; здійснюГ земКеустрійК зКкрема забезпечуГ прК-ведення державнКї інвентаризаГії земеКь; внКсить дК Кр-ганів викКнавчКї вКади та Крганів місГевКгК самКвряду-
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вання прКпКзиГії щКдК викКристання кКштівК які надхК-дять у пКрядку відшкКдування втрат сіКьськКгКспКдарсь-кКгК та КісКгКспКдарськКгК вирКбниГтва тКщКЯ ЗгіднК із АказКм Арезидента Акраїни від 16 квітня 2011 рЯ «АрК затвердження АКККження прК Державне аге-нтствК рибнКгК гКспКдарства Акраїни»К Державне  агентст-вК рибнКгК гКспКдарства Акраїни (ДержрибагентствК Акра-їни) Г ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК діяКьність якКгК спрямКвуГться і кККрдинуГться КабінетКм Міністрів Акраїни через Міністра аграрнКї пККітики та прКдКвККьст-ва АкраїниЯ ДержрибагентствК Акраїни вхКдить дК системи Крганів викКнавчКї вКади та утвКрюГться дКя реаКізаГії державнКї пККітики у сфері рибнКгК гКспКдарства та риб-нКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКристання та відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКьстваК безпеки мКрепКавства суден фККту рибнКгК гКспКдарстваЯ  ДержрибагентствК Акраїни здійснюГ свКї пКвнКва-ження в устанКвКених закКнКдавствКм Акраїни випадках на теритКрії АкраїниК у викКючній (мКрській) екКнКмічній зКні та на кКнтинентаКьнКму шеКьфі АкраїниК а такКж на теритКрії викКючних екКнКмічних зКн (у рибКККвних зК-нах) інКземних держав та у відкритих райКнах світКвКгК КкеануК які знахКдяться у сфері управКіння міжнарКдних КрганізаГій з управКіння рибаКьствКмК а такКж такихК щК Г пКза межами будь-чиГї юрисдикГії відпКвіднК дК міжна-рКдних дКгКвКрів АкраїниЯ  АснКвними завданнями Держрибагентства Акраїни Г:  1) реаКізаГія державнКї пККітики у сфері рибнКгК гК-спКдарства та рибнКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКрис-тання і відтвКрення вКдних живих ресурсівК регуКювання рибаКьстваК безпеки мКрепКавства суден фККту рибнКгК гКспКдарства;  2) внесення на рКзгКяд МіністрКві прКпКзиГій щКдК фКрмування державнКї пККітики у сфері рибнКгК гКспК-
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дарства та рибнКї прКмисККвКстіК КхКрКниК викКристання і відтвКрення вКдних живих ресурсівК безпеки мКрепКавст-ва суден фККту рибнКгК гКспКдарстваЯ    
ПРАВОВІ ФОРМИ 

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ 
АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЗ  стержневим нКрмативнК-правКвим актКм у сфері регуКювання державнКї підтримки сіКьськКгК гКспКдарс-тва Акраїни Г ЗакКн Акраїни «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни» від 24 червня 2004 рКкуЯ лей ЗакКн визначаГ КснКви державнКї пККітики у бюдже-тнійК кредитнійК ГінКвійК регуКятКрній та інших сферах державнКгК управКіння щКдК стимуКювання вирКбниГтва сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та рКзвитку аграрнКгК ринкуК а такКж забезпечення прКдКвККьчКї безпеки насе-КенняЯ Аднак він не визначаГ зміст пКняття «державна підтримка сіКьськКгК гКспКдарства»Я АрКте йКгК анаКіз даГ підстави дКя виКкремКення двКх фКрм такКї підтрим-ки – прямКї та непрямКїЯ Аряма державна підтримка сіКь-ськКгК гКспКдарства надаГться як пряма дКпКмКга держа-ви сіКьськКгКспКдарським тКварКвирКбникам у здійснен-ні ними вирКбничКї діяКьнКстіК дК якКї наКежать бюджет-ні трансферти та субсидії сіКьськКму гКспКдарствуК піКь-гКві Гіни на енергКресурсиК державні капітаККвкКадення тКщКЯ ДК непрямКї фКрми державнКї підтримки сіКьськКгК гКспКдарства сКід віднести підтримку за дКпКмКгКю регу-Кювання ринкКвих Гін на тКвари та пКсКугиЯ АтжеК з КгКя-ду на ГеК мКжна зрКбити виснКвКкК щК державна підтрим-ка сіКьськКгК гКспКдарства пККягаГ у наданні державКю сіКьськКгКспКдарським тКварКвирКбникам як кКючКвій 
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категКрії суб’Гктів аграрнКгК вирКбниГтва матеріаКьнКї дКпКмКги у прямій чи непрямій фКрміЯ ВКднКчас держава не втручаГться у прКГес аграрнКгК вирКбниГтва у мКмент надання державнКї дКпКмКги сіКьськКму гКспКдарствуК пісКя чКгК її Ктримувач – сіКьськКгКспКдарський тКварК-вирКбник прКдКвжуГ вести самКстійну підприГмниГьку діяКьність із вирКщування та реаКізаГії сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїЯ Адним із кКючКвих чинниківК щК визначають пКтре-би сіКьськКгК гКспКдарства в державній підтримГі в су-часних умКвахК Г вступ Акраїни дК сАТЯ серед найважКивіших дКмКвКенКстей у рамках сАТ Г АгКда прК сіКьське гКспКдарствКК яка сКугуГ гКККвним дК-кументКмК щК регуКюГ світКву агрКпрКдКвККьчу тКргівКюЯ АгКда прК сіКьське гКспКдарствК ґрунтуГться на трьКх КснКвних ідеях: 1) рКзширенні дКступу на внутрішні ринки країн-учасниГь; 2) зниженні внутрішньКї підтримки сіКьськКгК гКс-пКдарства в країнах-учасниГях; 3) підвищенні експКртнКї кКнкуренГіїК зниженні ек-спКртних субсидій країнами-учасниГямиЯ  АгКдКю прК сіКьське гКспКдарствК встанКвКюються критерії дКя кКасифікаГії напрямів пККітики державнКї підтримки загаККм і пККітики надання субсидій зКкремаК які мають спКтвКрюючий впКив на тКргівКю (захКди «жКв-тКї скриньки») і кКтрі пКдібнКгК впКиву не мають (захКди «зеКенКї скриньки»)Я Крім тКгКК в Гій угКді з’явКяГться аб-сККютнК нКваК не передбачена в угКді пК субсидіях і кКмпе-нсаГійних захКдах «синя абК бКакитна скринька»Я ТКбтКК у правиКах ГАТТ/сАТ сукупність усіх прКграм – піКьгКвКгК кредитування аграріївК дКтування вирКбниГтва прКдуктів тваринниГтва і рКсКинниГтваК різні кКмпенсаГії тКщКК ін-акше кажучиК прямі дКтаГії називаються «жКвтКю скринь-
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кКю»Я БКакитна скринька – Ге «жКвта скринька з умКвами»К тКбтК вКна містить захКдиК пКдібні дК захКдів жКвтКї скри-нькиК аКе вКни сприяють зменшенню вирКбниГтваЯ АКзмір бКакитнКї скриньки не регуКюГться сАТЯ  ВажКиве значення маГ «зеКена скринька»К дК якКї на-Кежать державні прКграмиК щК прямК не впКивають на ре-нтабеКьність вирКбниГтва й фКрмування ГіниК наприкКадК рКзвитКк інфраструктури сіКьськКгК гКспКдарстваК бКрКть-ба зі шкідникамиК екКККгічні прКграми й інЯ АКзмір ГіГї скриньки правиКами сАТ не КбмежуГтьсяЯ сюди віднКсять субсидії на дКрадчу сКужбуК наукКвК-дКсКідні рКбКтиК за-хист та рКзрКбку різних засКбів захисту (наприкКад від шкідників)К дКпКмКгу в разі стихійнКгК КихаЯ АКдібні захКди мКжна здійснювати безбККіснК та неКбмеженКЯ  ВКднКчас усі субсидії пКвинні відпКвідати низГі ви-мКгЯ АК-першеК підтримка надаГться відпКвіднК дК держа-внКї прКграмиК щК фінансуГться за рахунКк кКштів держа-внКгК бюджету і не передбачаГ викКристання кКштів спК-живачівЯ АК-другеК підтримка не маГ свКїм насКідкКм підт-римку граничних (мінімаКьних) ГінК які держава гарантуГ сіКьгКспвирКбникамЯ  Завдяки свКїй пКзиГії на перегКвКрахК Акраїна не маГ зКбКв’язань перед сАТ із зменшення внутрішньКї підтри-мкиК щК надаГться через «жКвті» прКграмиЯ Є Кише зК-бКв’язання не перевищувати дКмКвКений річний сукуп-ний вимір підтримки (сВА)Я  Як і всі країни-чКени сАТК Акраїна не маГ Кбмежень на так звані «зеКені» прКграми внутрішньКї підтримки сіКьськКгК гКспКдарстваК впКив яких на тКргівКю відсут-ній абК мінімаКьнийК за умКвиК щК Гі прКграми відпКвіда-ють умКвамК визначеним в АгКді сАТ прК сіКьське гКспК-дарствКЯ Бюджетне фінансування прКграм «зеКенКї скри-ньки» мКже бути збіКьшенК АкраїнКюК тКму щК вКнК не КбмежуГться з бКку сАТК – на видатки на ствКрення інфра-структуриК кКнсаКтингК маркетингКві пКсКугиК КхКрКну 
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навкККишньКгК середКвищаК навчанняК інспектування прКдукГіїК рКзбудКву сучаснКї системи технічних стандар-тівК пришвидшення рКбКти з їх гармКнізаГії з міжнарКд-ними та ГврКпейськимиЯ Із 1 Кипня 2012 рЯ набув чиннКсті ЗакКн Акраїни від 9 КютКгК 2012 рЯ «АрК КсКбКивКсті страхування сіКьськК-гКспКдарськКї прКдукГії з державнКю підтримкКю»245К який передбачаГ надання сіКьськКгКспКдарськКму тКва-рКвирКбнику кКштів із державнКгК бюджету у вигКяді субсидій дКя КпКати частини страхКвКгК пКатежу (страхК-вКї премії)К нарахКванКгК за дКгКвКрКм страхуванняЯ лей ЗакКн сприятиме рКзвитку страхКвКгК ринку в сіКьськКгК-спКдарськКму вирКбниГтві та дасть змКгу тКварКвирКб-никам знизити витрати на страхування сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїЯ На відміну від ЗакКну Акраїни «АрК підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К кККи сіКьськКгК-спКдарський тКварКвирКбник спКачував 100% преміїК а пКтім самКстійнК намагався Ктримати 50% субсидії назадК тепер передбачаГтьсяК щК страхуваКьник буде спКачувати Кише свКю частину пКатежуЯ Аешту кКштів держава буде перерахКвувати ГентраКізКванК в Аграрний страхКвий пуКЯ АКеК якщК раніше рКзмір субсидії встанКвКювався на рівні 50% преміїК тК тепер її граничний рКзмір буде визна-чатися щКрічнК в державнКму бюджетіЯ АснКвними принГипами страхування сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії з державнКю підтримкКюК зКкрема Г: – підтримка стабіКьнКсті фінансКвКгК станКвища та кредитКспрКмКжнКсті сіКьськКгКспКдарських тКварКви-рКбників у разі загибеКі (знищенняК втрати)К пКшкКджен-ня застрахКванКгК майна внасКідКк несприятКивих при-рКднК-кКіматичних умКв чи інших несприятКивих пКдійК визначених у стандартних дКгКвКрах страхування; – КбКв’язкКвість укКадення дКгКвКру страхування сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії з державнКю підтримкКю 
–––––––– 245 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2012Я – № 41Я – стЯ 491Я 
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як умКви під час надання сіКьськКгКспКдарським тКварК-вирКбникам Ккремих видів державнКї підтримки та дКта-ГійК визначених КабінетКм Міністрів АкраїниК тКщКЯ АравК страхувати сіКьськКгКспКдарську прКдукГію мають сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбникиК щК прКва-дять свКю діяКьність на теритКрії Акраїни та відпКвідають визначеним КабінетКм Міністрів Акраїни критеріям (крім нерезидентів)Я А разі передачі сіКьськКгКспКдарських зе-меКь в Кренду правК страхувати сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК зКкрема пКсіви та урКжай сіКьськКгКспКдарсь-ких куКьтур і багатКрічних насадженьК наКежить Кренда-ревіК крім нерезидентівЯ страхКві внескиК щК внКсяться КрендаремК не мКжуть вкКючатися у заКік КренднКї пКатиЯ АредметКм дКгКвКру страхування сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії з державнКю підтримкКю Г майнКві інте-реси страхуваКьникаК пКв’язані з йКгК страхКвими ризи-ками щКдК вирКщенКїК відгКдКванКїК виККвКенКїК зібранКїК вигКтКвКенКї первиннКї (без втКриннКї КбрКбки та пере-рКбки) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (тКварів)К зазна-ченКї у групах 1-24 АКТ ЗАД згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК Митний тариф Акраїни»К а саме щКдК: – урКжаю сіКьськКгКспКдарських куКьтур; – урКжаю багатКрічних насаджень; – сіКьськКгКспКдарських тваринК птиГіК крККівК хут-рКвих звірівК бджКККсімейК риби та інших вКдних живих ресурсів і тваринниГькКї прКдукГіїЯ АереКік сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК страхКвих ризиківК щКдК яких здійснюГться страхування з держав-нКю підтримкКю на відпКвідний фінансКвий рікК затвер-джуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ Не підКягають страхуванню з державнКю підтримкКю: – урКжай сіКьськКгКспКдарських куКьтурК які впрК-дКвж трьКх абК біКьше рКків не даваКи урКжаю при їх куКьтивуванні; 
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– урКжай багатКрічних насаджень пККдКнКснКгК ві-куК які не даваКи урКжаю прКтягКм Кстанніх п’яти рКків; – хвКрі сіКьськКгКспКдарські твариниК птиГяК крККіК хутрКві звіріК бджКККсім’їК риба та інші вКдні живі ресурси і тваринниГька прКдукГіяК а такКж тіК щК перебувають у зКні карантину абК в зКні виникнення надзвичайних епі-зККтичних КбставинЯ ФКрмКю підтримки сіКьськКгКспКдарських тКварК-вирКбників неКбхіднК вважати і застКсування спрКщенКї системи КпКдаткуванняК КбКіку та звітнКстіК а такКж справ-Кяння ГдинКгК пКдаткуЯ ВКднКчас сіКьськКгКспКдарські тКварКвирКбникиК у яких частка сіКьськКгКспКдарськКгК тКварКвирКбниГтва за пКпередній пКдаткКвий (звітний) рік дКрівнюГ абК перевищуГ 75%К наКежать дК четвертКї групи пКатників ГдинКгК пКдаткуЯ ЗгіднК із АКдаткКвим кКдексКм АкраїниК Кб’ГктКм КпКдаткування дКя пКатників ГдинКгК пКдатку четвертКї групи Г пККща сіКьськКгКспК-дарських угідь (ріККіК сінКжатейК пасКвищ і багатКрічних насаджень) та/абК земеКь вКднКгК фКнду (внутрішніх вК-дКймК КзерК ставківК вКдКсхКвищ)К щК перебуваГ у вКаснКсті сіКьськКгКспКдарськКгК тКварКвирКбника абК надана йКму у кКристуванняК зКкрема на умКвах КрендиЯ ВКднКчас права вКаснКсті/кКристування земеКьними діКянками пКвинні бути КфКрмКені та зареГстрКвані відпКвіднК дК закКнКдав-стваЯ А базКю КпКдаткування пКдаткКм дКя пКатників Гди-нКгК пКдатку четвертКї групиК згіднК із пЯ 292-1Я2ЯК дКя сіКь-ськКгКспКдарських тКварКвирКбників Г нКрмативна грК-шКва КГінка КднКгК гектара сіКьськКгКспКдарських угідь (ріККіК сінКжатейК пасКвищ і багатКрічних насаджень)К з урахуванням кКефіГіГнта індексаГіїК визначенКгК за станКм на 1 січня базКвКгК пКдаткКвКгК (звітнКгК) рКку відпКвіднК дК пКрядкуК встанКвКенКгК рКздіККм XII АКЯ ДКя пКатників ГдинКгК пКдатку четвертКї групи рК-змір ставКк пКдатку з КднКгК гектара сіКьськКгКспКдарсь-
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ких угідь та/абК земеКь вКднКгК фКнду заКежить від кате-гКрії (типу) земеКьК їх рКзташування та станКвить (у від-сКтках бази КпКдаткування): – дКя ріККіК сінКжатей і пасКвищ (крім ріККіК сінКжа-тей і пасКвищК рКзташКваних у гірських зКнах та на пККі-ських теритКріяхК а такКж ріККіК сінКжатей і пасКвищК щК перебувають у вКаснКсті сіКьськКгКспКдарських тКварК-вирКбниківК які спеГіаКізуються на вирКбниГтві (вирКщу-ванні) та перерКбГі прКдукГії рКсКинниГтва на закритКму ґрунтіК абК надані їм у кКристуванняК зКкрема на умКвах Кренди) – 0К45; – дКя ріККіК сінКжатей і пасКвищК рКзташКваних у гір-ських зКнах та на пККіських теритКріяхК – 0К27; – дКя багатКрічних насаджень (крім багатКрічних насадженьК рКзташКваних у гірських зКнах та на пККіських теритКріях) – 0К27; – дКя багатКрічних насадженьК рКзташКваних у гір-ських зКнах та на пККіських теритКріяхК – 0К09; – дКя земеКь вКднКгК фКнду – 1К35; – дКя ріККіК сінКжатей і пасКвищК щК перебувають у вКаснКсті сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківК які спеГіаКізуються на вирКбниГтві (вирКщуванні) та пере-рКбГі прКдукГії рКсКинниГтва на закритКму ґрунтіК абК надані їм у кКристуванняК зКкрема на умКвах КрендиК – 3Я АКатники ГдинКгК пКдатку четвертКї групи спКачу-ють пКдатКк щКквартаКьнК прКтягКм 30 каКендарних днівК щК настають за Кстаннім каКендарним днем пКдаткКвКгК (звітнКгК) квартаКуК в таких рКзмірах: у I квартаКі – 10%; у II квартаКі – 10%; у III квартаКі – 50%; у IV квартаКі – 30%Я ТакКж із 2000 рЯ надаГться часткКва кКмпенсаГія прКГентних ставКк на Ктримання кредитів кКмерГійних банків і здійснення КізингКвих пКатежівЯ АКзмір кредит-нКї ставкиК щК кКмпенсуГтьсяК максимаКьний рКзмір кре-дитнКї ставки за заКученими кредитамиК а такКж пКря-
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дКк кКмпенсаГії КізингКвих пКатежів визначаються АКс-танКвКю КМА «АрК затвердження АКрядку викКристання кКштівК передбачених у державнКму бюджеті дКя здійс-нення фінансКвКї підтримки суб’Гктів гКспКдарювання агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу через механізм здешев-Кення кредитів та кКмпенсаГії КізингКвих пКатежів» від 11 серпня 2010 рЯ В Акраїні мКжуть здійснюватися й інші види та захК-ди державнКї підтримки сіКьськКгКспКдарських тКварК-вирКбників за Ккремими напрямами та прКграмами (рКз-витКк фермерстваК кредитнКї кККпераГіїК рКсКинниГтваК тваринниГтваК підвищення рКдючКсті ґрунтівК ведення сіКьськКгК гКспКдарства на радіаГійнК забруднених тери-тКріях тКщК)Я   
ОКРЕМІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, 

ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 
«ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»  ЗгіднК із ЗакКнКм «АрК державну підтримку сіКьсь-кКгК гКспКдарства Акраїни»К вперше введенК в систему державнКгК регуКювання інститут тКварних та фінансК-вих інтервенГійК щК прКвКдяться з метКю стабіКізаГії Гін на ринку сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ Така система державнКгК регуКювання аграрних ринків ширКкК застК-сКвуГться в ЄврКпейськКму сКюзіК сША й інших країнахЯ ВКднКчасК згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК державну підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К тКварна інтер-венГія – прКдаж сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії при зрК-станні Гін на КрганізКванКму аграрнКму ринку пКнад мак-симаКьний рівеньК щК здійснюГться з метКю дКсягнення 
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рівня рівнКвагиК у тКму чисКі шКяхКм прКдажу тКварних деривативівЯ ТКварні інтервенГії здійснюються Аграрним фКндКм шКяхКм прКдажу (пКставки) Ккремих Кб’Гктів  державнКгК ГінКвКгК регуКювання на КрганізКванКму аг-рарнКму ринку на умКвах спКту абК фКрварду з метКю встанКвКення Гіни рівнКваги (фіксінгу) у рКзміріК щК не перевищуГ значення максимаКьнКї інтервенГійнКї ГіниЯ  ФінансКва інтервенГія – придбання сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії під час падіння спКтКвих Гін на Кргані-зКванКму аграрнКму ринку нижче мінімаКьнКгК рівняК яка здійснюГться з метКю дКсягнення рівня рівнКвагиК зКкре-ма шКяхКм придбання тКварних деривативівЯ ФінансКві інтервенГії здійснюються Аграрним фКндКм шКяхКм при-дбання Ккремих Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКюван-ня на КрганізКванКму аграрнКму ринку на умКвах спКту абК фКрварду з метКю встанКвКення Гіни рівнКваги (фік-сінгу) у рКзміріК який не Г меншим значення мінімаКьнКї інтервенГійнКї ГіниЯ  За рішенням Кабінету Міністрів Акраїни мКже за-прКваджуватися режим заставних закупівеКьЯ ЗгіднК із режимКм державних заставних закупівеКьК Аграрний фКнд (даКі – кредитКр) надаГ бюджетну пКзику вирКбнику зернаК яке Г Кб’ГктКм державнКгК ГінКвКгК регуКювання (даКі – пКзичаКьник)К під заставу такКгК Кб’ГктаК щК КфКр-мКюГться переданням кредитКру пКдвійнКгК скКадськКгК свідКГтваЯ  АКзмір суми бюджетнКї пКзики не мКже перевищу-вати 80% рКзміру мінімаКьнКї інтервенГійнКї ГіниЯ Бю-джетна пКзика надаГться на стрКкК встанКвКений стКрК-намиК який не мКже перевищувати стрКк КднКгК маркети-нгКвКгК періКдуЯ ВКднКчас маркетингКвий періКд – Ге пе-ріКдК який рКзпКчинаГться з місяГяК у якКму пКчинаГ пКс-тавКятися (прКдаватися) Ккремий вид прКдукГії рКсКин-ниГтва відпКвіднКгК врКжаюК та завершуГться Кстаннім 
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чисККм місяГяК щК передуГ місяГюК в якКму пКчинаГ пКс-тавКятися (прКдаватися) такий же вид прКдукГії рКсКин-ниГтва наступнКгК врКжаюЯ ДКя інших видів сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії маркетингКвий періКд дКрівнюГ Кд-нКму бюджетнКму (фінансКвКму) рКкуЯ З метКю фінансК-вКгК та бюджетнКгК пКанування маркетингКвий періКд маГ бути кратним пКвнКму каКендарнКму місяГюЯ  АрКККнгаГії та дискКнтування (списання) КснКвнКї суми та прКГентів не дКзвККяютьсяЯ ЗгіднК із стЯ 15 ЗакКну Акраїни «АрК державну підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К при пКануванні витрат державнКгК бюджету на чергКвий рік Кабінет Мі-ністрів Акраїни передбачаГ статтю видатків на надання дКтаГій вирКбникам прКдукГії тваринниГтваЯ Бюджетна дКтаГія надаГться з метКю підтримки рівня пКатКспрК-мКжнКгК пКпиту українських спКживачів прКдукГії тва-ринниГтва та запКбігання виникненню збиткКвКсті украї-нських вирКбників такКї прКдукГіїК аКе Кише щКдК Ккре-мих Кб’ГктівК передбачених у Гій статтіЯ суб’ГктКм (Ктри-мувачем) бюджетнКї дКтаГії абК спеГіаКьнКї бюджетнКї дКтаГії Г безпКсередній вирКбник Кб’Гкта такКї дКтаГіїЯ  Бюджетна дКтаГія абК спеГіаКьна бюджетна дКтаГія випКачуГться Аграрним фКндКм у пКрядкуК визначенКму КабінетКм Міністрів АкраїниЯ  АКзмір бюджетнКї дКтаГії та пКрядКк її надання встанКвКюються КабінетКм Міністрів АкраїниЯ лими видами державнКї підтримки вКна не вичер-пуГтьсяК а стЯ 17-2 ГьКгК ж ЗакКну прямК зазначаГ на мКж-Кивість і інших видів державнКї підтримки сіКьськКгКспК-дарських тКварКвирКбниківЯ ВКднКчас у стЯ 14 ЗакКну Акраїни «АрК державну під-тримку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни» чіткК зазначенКК щК недКпустимими Г будь-які Кбмеження і дискримінаГія сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників і спКживачів їх 
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прКдукГіїЯ ЗКкремаК забКрКняГться введення будь-яких адміністративнихК кіКькісних абК якісних Кбмежень при переміщенні аграрнКї прКдукГії та прКдуктів її перерКбки пК всій теритКрії Акраїни з метКю запКбігання ствКренню штучнКгК дефіГиту аграрнКї прКдукГії в агрКспКживаю-чих регіКнах та спекуКятивнКгК збіКьшення Гін на прКду-кти першКї неКбхіднКсті на їх теритКріїЯ  Вважаються недійсними і не підКягають викКнанню акти Кабінету Міністрів АкраїниК ГентраКьних та місГевих Крганів викКнавчКї вКадиК Крганів місГевКгК самКвряду-вання щКдК:  а) Кбмеження закКнних прав вКасників сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії на віКьне вКККдінняК кКристування абК рКзпКрядження нею;  б) введення будь-яких адміністративнихК кіКькісних абК якісних Кбмежень на безперешкКдне та віКьне пере-міщення сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії пК всій теритК-рії Акраїни та на експКртК за виняткКм випадківК прямК визначених Гим ЗакКнКм;  в) нав’язування вКаснику сіКьськКгКспКдарськКї прК-дукГії кКнкретних пКкупГів (пКсередниківК перерКбників) абК пКстачаКьників сирКвиниК матеріаКьнК-технічних ресу-рсів чи інших тКварів (рКбітК пКсКуг);  г) запрКвадження будь-яких видів адміністративнК-гК регуКювання Гін на сіКьськКгКспКдарську прКдукГію (у тКму чисКі в Ккремих регіКнах Акраїни)К не пКв’язаних з викКнанням нКрм ГьКгК ЗакКнуЯ АКсадКві чи сКужбКві КсК-биК які приймають абК підписують вище вказані рішення чи безпКсередньК їх викКнуютьК вважаються такимиК щК перешкКджають закКнній підприГмниГькій діяКьнКсті вКасника сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та умиснК пе-ревищують надані ним пКвнКваженняК щК тягне за сКбКю відпКвідну сКужбКвуК адміністративну чи кримінаКьну відпКвідаКьністьЯ Збитки вКасників сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК які мКжуть виникнути внасКідКк прийняття 
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вище вказаних рішеньК підКягають відшкКдуванню за ра-хунКк кКштКрису на утримання КргануК щК прийняв таке рішенняК з наступним регресним відшкКдуванням таких збитків за  рахунКк пКсадКвКї абК сКужбКвКї КсКбиК яка винна у прийняттіК підписанні чи викКнанні неправКмір-них рішеньЯ ЗабКрКна дискримінаГії прав вКасників сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії передбачаГК щК вартість еКе-ктричнКї та тепККвКї енергіїК прирКднКгК газуК вугіККяК вКдиК які пКставКяються (прКдаються) вирКбникам сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГіїК а такКж вартість пКсКуг (та-рифи) з транспКртування сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії заКізничнимК авіаГійнимК вКдним (річкКвим чи мКрським) та автКмКбіКьним видами транспКртуК а такКж з її збері-ганняК навантаженняК перевантаженняК переваКкиК інших пКсКуг транспКртних КрганізаГій (вкКючаючи Кренду абК іншу пКату за викКристання рухКмКгК скКаду) встанКв-Кюються на рівніК щК не перевищуГ відпКвідний рівень вартКсті таких тКварів при їх пКставГі (прКдажу) іншим КсКбам абК рівень вартКсті таких пКсКуг (тарифів) дКя прКдукГіїК іншКїК ніж сіКьськКгКспКдарськаЯ  Тарифи (пКата) за транспКртування Кб’Гктів держа-внКгК ГінКвКгК регуКювання на експКрт заКізничнимК аві-аГійнимК вКдним (річкКвим чи мКрським) та автКмКбіКь-ним видами транспКртуК а такКж за їх зберіганняК наван-таженняК перевантаженняК переваКку та інші пКсКуги тра-нспКртних (вкКючаючи Кренду абК іншу пКату за викКри-стання рухКмКгК скКаду)К припКртКвихК пКртКвих чи скКадських КрганізаГій (вкКючаючи еКеватКриК зернКві скКади та зернКсхКвища) встанКвКюються на рівні тари-фівК щК застКсКвуються при наданні таких пКсКуг щКдК прКдукГії  українськКгК вирКбниГтваК яка спКживаГться на теритКрії Акраїни абК переміщуГться транзитКм (вихК-дячи з їх найменшКї веКичини)Я ВстанКвКення будь-яких  надбавКкК наГінКк абК інших видів пКатежівК дКдаткКвих дК такКгК найменшКгК тарифу (пКати)К не припускаГтьсяЯ 
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Аеревізники Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКювання не мають права КбумКвКювати надання свКїх пКсКуг (рК-біт) вимКгами щКдК страхування будь-яких видів ризиківК пКв’язаних із таким перевезеннямЯ А разі пКрушення ГьК-гК правиКа відпКвідна страхКва угКда вважаГться недійс-нКюК а перевізник і страхКвик та/абК їх пКсадКві (сКужбК-ві) КсКби несуть відпКвідаКьністьК встанКвКену закКнКдав-ствКмК у тКму чисКі за перешкКджання здійсненню закКн-нКї підприГмниГькКї діяКьнКсті тКщКЯ   
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АГРАРНОГО ФОНДУ  ЗгіднК із стЯ 9 ЗакКну Акраїни «АрК державну підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни»К Аграрний фКнд Г державнКю спеГіаКізКванКю устанКвКюК упКвнКваженКю КабінетКм Міністрів  Акраїни прКвадити  ГінКву пККітику в агрКпрКмисККвій гаКузі екКнКміки АкраїниЯ Аграрний фКнд Г бюджетнКю КрганізаГіюК маГ свій кКштКрисК раху-нки та здійснюГ неприбуткКву діяКьність у межахК визна-чених Гим ЗакКнКмЯ Аграрний фКнд підпКрядкКвуГтьсяК Г підзвітним та підкКнтрККьним ГентраКьнКму Кргану ви-кКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну аграрну пККітикуК пККітику в сфері сіКьськКгК гКспКдарстваЯ Аграрний фКнд не Г КрганКм державнКгК управКіння і не мКже видавати нКрмативнК-правКві актиЯ  АКККження прК  Аграрний  фКнд  затвердженК пКс-танКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 6 Кипня 2005 рЯ  ЮЯ ІЯ Купріна визначиКа такі Кзнаки АграрнКгК фКнду: 1) Ге державна бюджетна спеГіаКізКвана устанКва; 2) підпКрядкКваністьК підзвітність та підкКнтрККь-ність ГентраКьнКму Кргану викКнавчКї вКади з питань аграрнКї пККітики; 3) кКмпетенГія реаКізувати ГінКву пККітику в агрКп-рКмисККвКму сектКрі екКнКміки; 
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4) статус юридичнКї КсКбиЯ ДКдаткКвК нею КбґрунтКвуГться така визначаКьна Кзнака АграрнКгК фКндуК як йКгК спеГіаКізКваністьК щК пККягаГ у реаКізаГії ним ГінКвКї пККітики в аграрнКму сектКрі екКнКмікиЯ 
Проблема. МЯ сЯ ККжух небезпідставнК зазначаГК щК Аграрний фКнд Г якимКсь КсКбКивим суб’ГктКм аграрнКгК праваЯ ВідпКвіднК дК АКККження прК ньКгКК ФКнд Г юри-дичнКю КсКбКюК маГ самКстійний баКансК рахунки в Крга-нах ДержавнКгК казначействаК печаткуК а такКж штампи і бКанки із свКїм найменуванням (пЯ 3)К несе відпКвідаКь-ність за свКїми зКбКв’язаннями в межах наКежнКгК йКму майна відпКвіднК дК закКнКдавства (пЯ 5)К здійснюГ гКспК-дарську діяКьність у сфері закупівКі прКдКвККьчКї прКду-кГіїК реаКізуючи вКднКчас гКспКдарську кКмпетенГіюК ви-значену пЯ 7 АКККженняЯ АтжеК Аграрний фКнд ніби відпК-відаГ всім Кзнакам суб’Гкта гКспКдарюванняК які визначені стЯ 55 ГК АкраїниЯ  суттГвим аспектКм характеристики правКвКгК станК-вища АграрнКгК фКнду саме як суб’Гкта гКспКдарювання (самКстійнКї КдиниГі)К а не Кише «прКвідника» державнКї пККітики Г наявність у ньКгК вКаснКгКК суб’ГктивнКгК інте-ресуК який хКча і маГ пубКічну прирКдуК аКе не КтКтКжнюГть-ся з іншими пубКічними інтересамиК зКкрема державнимиЯ  Аідтвердженням ГьКгК виснКвку сКугуГ судКва практикаЯ НаприкКадК між Аграрним фКндКм (пКкупеГь) та ТАВ «АгрКпрКмисККва кКмпанія «ЗКагКда» (прКдавеГь) укКадений фКрвардний біржКвий кКнтракт на закупівКю зернаК відпКвіднК дК умКв якКгК пКкупеГь зКбКв’язуГться перерахувати кКшти (авансКвий пКатіж) у рКзмірі 50% від Гіни дКгКвКру на рахунКк прКдавГяЯ Аграрним фКндКм Гей КбКв’язКк буКК наКежнК викКнанКЯ НатКмість прКдавеГь свКї зКбКв’язання щКдК передачі тКвару у встанКвКений стрКк не викКнавЯ АрКкурКрКм ІчнянськКгК райКну в КсКбі 
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АграрнКгК фКнду в пКрядку стЯ 36-1 ЗакКну Акраїни «АрК прКкуратуру» пКданК пКзКв дК ТАВ «АгрКпрКмисККва кКмпанія «ЗКагКда» прК стягнення авансКвих пКатежів та штрафуЯ Аішенням гКспКдарськКгК суду ЧернігівськКї Кб-Касті від 24Я03Я2010 рЯ у справі № 19/35 пКзКв задКвККенК пКвністюЯ АКстанКвКю КиївськКгК апеКяГійнКгК гКспКдар-ськКгК суду від 13Я05Я2010 рЯ вказане рішення суду заКи-шенК без змінЯ За резуКьтатами перегКяду в касаГійнКму пКрядку Вищий гКспКдарський суд Акраїни ухваКив пКс-танКву від 02Я08Я2010 рЯ прК скасування рішень судів пК-передніх інстанГій та передачі справи на нКвий рКзгКяд дК гКспКдарськКгК суду ЧернігівськКї КбКасті в іншКму скКаді судуЯ  АідставКю дКя такКгК виснКвку стаКК теК щК гКспК-дарські суди першКї та апеКяГійнКї інстанГій під час рКзг-Кяду справи не з’ясуваКи дК кінГя дійсні права та КбКв’язки стКрінК а тКму ухваКені у справі судКві рішення не містять пКвнКгК юридичнКгК анаКізу Кбставин справиК а правКві виснКвкиК щК містяться в нихК не ґрунтуються на кКнкретних матеріаКьнК-правКвих нКрмахЯ В мКтивуваКь-нКї частині пКстанКви зазначенКК щК прКкурКр маГ пред-ставКяти інтереси держави у разі пКрушень абК загрКзи пКрушень екКнКмічнихК пККітичних та інших державних інтересів внасКідКк прКтиправних дій (бездіяКьнКсті) фі-зичних абК юридичних КсібК щК вчиняються у віднКсинах між ними абК з державКюЯ ВідпКвіднК дК Аішення ККнсти-туГійнКгК суду Акраїни від 08Я04Я1999 рЯ у справі № 3-рп/99 (справа прК представниГтвК прКкуратурКю Акраїни інте-ресів держави в арбітражнКму суді)К державні інтереси закріпКюються і нКрмами ККнституГії АкраїниК і нКрмами інших правКвих актівЯ Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспіКьних віднКсинЯ В КснКві перших завжди Г пКтреба у здійсненні загаКьнКдержавних (пККітичнихК екКнКмічнихК сКГіаКьних та інших) дійК прК-
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грамК спрямКваних на захист суверенітетуК теритКріаКьнКї ГіКіснКстіК державнКгК кКрдКнуК гарантування державнКїК екКнКмічнКїК інфКрмаГійнКїК екКККгічнКї безпекиК КхКрКну земКі як наГіКнаКьнКгК багатстваК захист прав усіх суб’Гктів права вКаснКсті та гКспКдарювання тКщКЯ Відтак суди пКпередніх судКвих інстанГійК задКвККьняючи пКзКвК не звернуКи уваги на теК щК прКкурКрКм пред’явКенК пК-зКв не в інтересах державиК а в інтересах державнКї спеГі-аКізКванКї бюджетнКї устанКвиК тКбтК самКстійнКгК суб’Гкта гКспКдарюванняЯ АКе вКднКчас МЯ сЯ ККжух стверджуГК щК Аграрний фКндК хКч і маГ певні Кзнаки суб’Гкта гКспКдарювання пе-рвіснКї КанкиК КскіКьки реаКізаГія наданКї йКму гКспКдар-ськКї кКмпетенГії у сфері реаКізаГії державнКї ГінКвКї пК-Кітики здійснюГться шКяхКм участі у дКгКвірних віднКси-нах із вирКбниками (вКасниками) сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК прКте не мКже вважатися такимЯ АскіКькиК на відміну від кКнтрагентівК які мають приватну мету – Ктримання прибутку від гКспКдарськКї діяКьнКстіК мета участі АграрнКгК фКнду в дКгКвірних віднКсинах Г пубКіч-нКю та пККягаГ у здійсненні регуКювання Гін на прКдКвК-КьчКму ринку та забезпеченні прКдКвККьчКї безпекиЯ  АКе не Г Аграрний фКнд і агентКм держави на зКвні-шньКму ринку та принГипаККм – на внутрішньКму ринкуЯ АКзуміння АграрнКгК фКнду як ДержавнКгК агента на зКв-нішньКму ринку Г кКректним Кише в КкремКму випадку та не мКже пКширюватися на всі віднКсини з йКгК участюЯ лей виснКвКк підтверджуГ і теК щК у тексті ЗакКну Акраїни «АрК зернК та ринКк зерна» терміни «Державний агент» та «Аг-рарний фКнд» не КтКтКжнюютьсяК а вживаються КкремКЯ АнаККгічні зауваження сКід віднести дК кваКіфікаГії АграрнКгК фКнду як принГипаКа у віднКсинах на внутрі-шньКму ринкуЯ ЗгіднК з чЯ 1 стЯ 295 ГК АкраїниК у агентсь-ких віднКсинах агент маГ діяти від іменіК в інтересахК під 
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кКнтрККем і за рахунКк суб’Гкта (принГипаКа)К якКгК він представКяГЯ Аграрний фКнд вступаГ у правКвіднКсини з вирКбниками прКдКвККьчКї прКдукГії Кише на КрганізК-ванКму аграрнКму ринкуК в тЯчЯ на Аграрній біржіЯ ЗакКн Акраїни «АрК тКварну біржу» не заперечуГ участі Аграр-нКгК фКнду як чКена біржі у таких віднКсинах і КсКбистКК і через представникаЯ А разі викКристання кКнструкГії представниГтва Аграрний фКнд мКже рКзгКядатися як принГипаКК а йКгК представник – агентЯ АКе ж Ге – не Гди-наК а Кише Кдна із мКжКивих фКрм прКяву правК-суб’ГктнКсті АграрнКгК фКндуЯ ВикКикають заперечення і рКзуміння АграрнКгК фК-нду як суб’Гкта КрганізаГійнК-вКадних пКвнКваженьК яки-миК зКкрема Г Кргани державнКї вКадиЯ АКдаКьший анаКіз правКвКгК статусу АграрнКгК фК-нду даГ змКгу автКру зрКбити виснКвКкК щК Аграрний фКнд мКжна визначити як учасника гКспКдарських віднК-син – суб’Гкта КрганізаГійнК-гКспКдарських пКвнКважень КсКбКивКгК видуК ствКренКгК дКя дКсягнення пубКічнКї мети – регуКювання Гін на прКдКвККьчКму ринкуК який у свКїй діяКьнКсті пКГднуГ дКсягнення і пубКічних інтересів (інтересів держави як заснКвника)К і приватних інтересів (вКасних інтересів як гКспКдарюючКгК суб’Гкта)246Я Аграрний фКнд здійснюГ тКварні абК фінансКві інте-рвенГії на КрганізКванКму аграрнКму ринку АкраїниК ви-кКристКвуючи найКіпшу кКн’юнктуру біржКвКгК ринкуК щК сфКрмуваКася впрКдКвж періКду державнКгК ГінКвКгК регуКюванняЯ  Аграрний фКнд такКж прКдаГ абК купуГ на Аграрній біржі Кб’Гкти державнКгК ГінКвКгК регуКювання з абК дК державнКгК інтервенГійнКгК фКндуЯ  
–––––––– 246 ККжух МЯ сЯ АравКвий статус аграрнКгК фКнду / МЯ сЯ ККжух [АКе-ктрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: URL :http://bncЯinЯua/nohi-publikatoii/otorinka-9/Я 
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Аграрний фКнд мКже здійснювати закупівКю абК прКдаж визначених Кб’Гктами державнКгК ГінКвКгК регу-Кювання тКварівК не пКв’язаних із державним ГінКвим регуКюваннямК Кише за рішенням Кабінету Міністрів АкраїниЯ ВКднКчас Гіни закупівКі абК прКдажу не пКвинні бути вищими/нижчими біКьш як на 20% максимаКь-нКї/мінімаКьнКї  інтервенГійнКї ГіниК встанКвКенКї на пК-тКчний маркетингКвий періКд дКя Кб’Гкта державнКгК ГінКвКгК регуКюванняЯ  А виняткКвих випадках Аграрний фКнд за рішенням Кабінету Міністрів  Акраїни мКже здійснювати закупівКю та прКдаж матеріаКьнК-технічних ресурсів дКя пКтреб сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківЯ  Аграрний фКнд маГ викКючне правК на придбання та прКдаж Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКювання дКя пКтреб державнКгК резервуК а такКж на прКдаж Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКюванняК які буКи кКнфіскКвані абК підКягають прКдажу відпКвіднК дК закКнуЯ  Аграрний фКнд не мКже здійснювати спекуКятивні КпераГіїК придбавати та прКдавати тКварні деривативи (крім фКрвардів)К а такКж придбавати абК прКдавати Кб’Гкти державнКгК ГінКвКгК регуКювання пКза КрганізК-ваним аграрним ринкКмЯ  Аграрний фКнд самКстійнК ухваКюГ рішення прК здійснення фінансКвих чи тКварних інтервенГійК зважаю-чи на пКККження ГьКгК рКздіКуК а такКж у разі неКбхіднКс-ті Г стКрКнКю біржКвих дКгКвКрів (кКнтрактів)Я Із метКю забезпечення надхКдження кКштів дК спе-ГіаКьнКгК фКнду державнКгК бюджету Аграрний фКнд маГ правК здійснювати реаКізаГію Кб’Гктів державнКгК ГінК-вКгК регуКюванняК викКристКвуючи сприятКиву ринкКву кКн’юнктуруЯ Аграрний фКнд здійснюГ закупівКю пКсКугК пКв’язаних із кКмпКексКм захКдів із зберіганняК перевезенняК перерКбки 
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та страхування Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКюванняК у пКрядкуК встанКвКенКму КабінетКм Міністрів АкраїниЯ Аграрний фКнд маГ правК здійснювати експКрт Кб’Гктів державнКгК ГінКвКгК регуКювання за Ккремим рішенням Кабінету Міністрів АкраїниЯ Аграрний фКнд маГ правК ствКрювати державні під-приГмстваК устанКвиК КрганізаГіїЯ Із метКю забезпечення прКдКвККьчКї безпеки Аграр-ний фКнд фКрмуГ державний інтервенГійний фКндК який стКсКвнК кКжнКгК Кб’Гкта державнКгК ГінКвКгК регуКю-вання не мКже бути меншим ніж 20% Кбсягів їх річнКгК внутрішньКгК спКживання за пКпередній маркетингКвий періКдЯ  Кабінет Міністрів Акраїни встанКвКюГ Кбсяги фКрму-вання інтервенГійнКгК фКнду з урахуванням ситуаГіїК щК виникКа на аграрнКму ринкуК та прКгнКзнКгК баКансу пК-питу і прКпКзиГії на наступний маркетингКвий періКд за Ккремими Кб’Гктами державнКгК ГінКвКгК регуКюванняЯ    
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 1Я АравККхКрКнна діяКьність державних Крганів як Кдна із фКрм державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспК-дарстваЯ 2Я АріКритетні напрями державнКї аграрнКї пККіти-ки Акраїни в умКвах інтеграГії з ЄсЯ 3Я АсКбКивКсті державнКї підтримки українських сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбників згіднК із вимК-гами сАТЯ 4Я Дайте вКасне визначення пКняття «державна аг-рарна пККітика» 5Я Які напрями пКвинна КхКпКювати державна агра-рна пККітика на сучаснКму етапіЯ 
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6Я ВиКкреміть функГії державнКгК регуКювання сіКьськКгК гКспКдарстваЯ 7Я Назвіть традиГійні фКрми державнКгК регуКю-вання сіКьськКгК гКспКдарстваЯ А чКму пККягаГ їх зміст? 8Я Назвіть систему ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКадиК щК здійснюють управКіння у сфері сіКьськКгК гКс-пКдарства АкраїниЯ 9Я АрКанаКізуйте захКди державнКї підтримки сіКь-ськКгК гКспКдарства Акраїни в умКвах сАТЯ   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 

 1Я Як співвіднКсяться пКняття «державне регуКю-вання» та «державне управКіння сіКьськКгК гКспКдарства»? 2Я АКрівняйте зміст та етапи державнКї аграрнКї пК-Кітики та спіКьнКї аграрнКї пККітики ЄсЯ  3Я АрКанаКізуйте правКвий статус АграрнКгК фКндуЯ   
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ТЕМА. ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЗ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЗКОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
Характеристика правового регулювання безпечності 

та якості сільськогосподарської продукції в Україні у 
контексті забезпечення продовольчої безпеки держави 

Правове регулювання стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції 

Особливості правових вимог щодо виробництва та 
обігу сільськогосподарської продукції 

Виробництво та обіг органічної сільськогосподарсь-
кої продукції та сировини. Правовий режим спеціальних 
сировинних зон  

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЗ БЕЗПЕЧНОСТІ 

ТА ЗКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЗ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 АрКбКема якКсті та безпечнКсті прКдукГії та пКсКуг наГіКнаКьнКгК вирКбника маГ першКчергКве значення дКя визначення рівня життя в країніК її кКнкурентКспрКмКж-нКсті на міжнарКднКму ринкуК стабіКьнКсті наГіКнаКьнКї ваКютиК тКбтК Г чинникКм наГіКнаКьнКї безпекиЯ Незважаючи на теК щК аграрний сектКр екКнКміки Акраїни маГ важКиве значення дКя рКзвитку екКнКміки Акраїни загаККмК триваКий час закКнКдавствКм Акраїни не буКК визначенК ГдинКї кКнГепГії державнКї аграрнКї пККітикиЯ Лише у 2005 рЯ 18 жКвтня буКК прийнятК ВерхКвнКю АадКю Акраїни ЗакКн «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку»Я А 
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статті 2 ГьКгК ЗакКну зазначенКК щК державна аграрна пККітика спрямКвана на дКсягнення таких стратегічних ГіКейК зКкремаК на гарантування прКдКвККьчКї безпеки держави (згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК державну підт-римку сіКьськКгК гКспКдарства Акраїни» прКдКвККьча безпека – захищеність життГвих інтересів КюдиниК яка виражаГться у гарантуванні державКю безперешкКднКгК екКнКмічнКгК дКступу Кюдини дК прКдуктів харчування з метКю підтримання її звичайнКї життГвКї діяКьнКсті)Я ДКя дКсягнення Гих ГіКей згіднК із стЯ 4 ЗакКну «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку» держава бере на себе КбКв’язКк сприяння впрКвадженню ресурсКзберігаючихК безпечних та екККК-гічнК чистих технКККгій вирКбниГтва сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії та прКдКвККьстваЯ ЗгіднК із «ККнГепГіГю пККіпшення прКдКвККьчКгК забезпечення та якКсті харчування насеКення»К затвер-дженКю рКзпКрядженням КМА від 24 травня 2004 рЯ хар-чування насеКення Г гККбаКьнКю сКГіаКьнК-екКнКмічнКю прКбКемКюК вирішення якКї пКтребуГ кКнсККідаГії зусиКь на світКвКмуК наГіКнаКьнКму та регіКнаКьнКму рівніЯ За КГінками експертів ВсесвітньКї КрганізаГії КхКрКни здКрКв’я (ВААЗ)К стан здКрКв’я Кюдини значнКю мірКю заКежить від спКсКбу життяК зКкрема від харчуванняЯ На світКвКму рівні визначенК КснКвні прКбКеми у сфері харчуванняК щК пКтребують вирішенняК зКкрема: – наявність харчКвих прКдуктів у дКстатній кіКькКсті (йдеться прК прКдКвККьчу безпеку державиК яка Г скКадКвКю наГіКнаКьнКї безпеки); – дКступність харчКвих прКдуктів дКя всіх верств насеКення (йдеться прК прКдКвККьчу безпеку кКжнКгК); – безпечність харчКвих прКдуктів дКя здКрКв’я тКщК (якщК дКнедавна у ЄврКпіК таК зКкремаК й в АкраїніК 
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закКнКдавствК буКК спрямКване на забезпечення якКсті прКдукГії харчуванняК тК нині акГенти змістиКися на питання її безпекиЯ Якість закКнКдавствКм Єс рКзгКядаГ-ться як неКбхідний інструментарій ринкуК як уся декКарК-вана і притаманна характеристика прКдукГії)Я  стан харчування насеКення Г КдніГю з найважКиві-ших прКбКем і дКя АкраїниЯ АКрушуючи Гю прКбКемуК неКбхіднК зауважити на її взаГмКзв’язКк із сіКьськКгКспКдарським вирКбниГтвКмЯ Адже КснКву прКдуктів харчування станКвить саме сіКьськКгКспКдарська прКдукГія у сирКму чи перерКб-КенКму вигКядіЯ Аід сіКьськКгКспКдарськКю прКдукГіГюК згіднК із ЗакКнКм Акраїни «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів»К рКзуміють сіКьськКгКспКдарські харчКві прКдукти твариннКгК та рКсКиннКгК пКхКдженняК щК призначені дКя спКживання КюдинКю у сирКму абК перерКбКенКму стані як інгредіГнти дКя їжіЯ Аднак Гей ЗакКн дКстатньК пКбічнК регуКюГ питання забезпечення безпечнКсті та якКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК в КснКвнКму дія закКнуК як Ге КчевиднК із йКгК преамбуКиК спрямКвана на регуКювання віднКсин між Крганами викКнавчКї вКадиК вирКбникамиК прКдавГями (пКстачаКь-никами) та спКживачами харчКвих прКдуктів і визначення правКвКгК пКрядку забезпечення безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктівК щК вирКбКяютьсяК Г в КбігуК імпКртуютьсяК експКртуютьсяЯ ФактичнК у ЗакКні здебіКь-шКгК йдеться прК безпечність та якість кінГевКгК прКдукту – резуКьтату перерКбки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ХКчаК під харчКвим прКдуктКм (їжею) рКзуміють згіднК із Гим ЗакКнКм будь-яку речКвину абК прКдукт (сирийК вкКючаючи сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК неКбрКбКенийК напівКбрКбКений абК КбрКбКений)К приз-начений дКя спКживання КюдинКюЯ ХарчКвий прКдукт КхКпКюГ напійК жуваКьну гумку та будь-яку іншу речК-
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винуК зКкрема вКдуК які навмиснК вкКючені дК харчКвКгК прКдукту під час вирКбниГтваК підгКтКвки абК КбрКбкиЯ  ЗакКн Акраїни від 22 Кипня 2014 рЯ «АрК внесення змін дК деяких закКнКдавчих актів Акраїни щКдК харчКвих прКдуктів» не пКсКугКвуГться пКняттям «сіКьськКгКспК-дарська прКдукГія»Я ВКднКчас ввКдиться низка термінів та визначаГться їх пКняттяК які дКтичні дК рКзуміння пКняття сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїЯ ЗКкремаК ЗакКн визначаГ пКняття первиннКї прКдукГіїЯ ле – прКдукГія первиннКгК вирКбниГтваК яка вкКючаГ прКдукти рКсКиннКгК пКхК-дженняК прКдукГію тваринниГтваК рибаКьстваК мисКивстваЯ АрКдуктами рКсКиннКгК пКхКдження вважаються грибиК ягКдиК КвКчіК фрукти та інші харчКві прКдукти рКсКиннКгК пКхКдженняК призначені дКя спКживання КюдинКюЯ ДК хар-чКвих прКдуктів твариннКгК пКхКдження наКежать мКККкКК м’ясКК рибаК мККюски та ракКпКдібніК зКкрема свіжіК КхККК-джені абК замКрКженіК яйГяК медК їх пКхідні та інші прКдук-тиК вигКтКвКені з частин тваринК Ккремих їх Крганів та/абК тканинК призначені дКя спКживання КюдинКюЯ ЗагаККм закКнКдавствК АкраїниК яке у тій чи іншій мірі регуКюГ віднКсини щКдК забезпечення безпеки та якКсті сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК Г дКстатньК ширКкимЯ АмКвнК йКгК мКжна пКдіКити на такі групи:  – загаКьне закКнКдавствК (ККнституГія АкраїниК у стЯ 3 якКї зазначенКК щК КюдинаК її життя і здКрКв’яК честь і гідністьК недКтКрканність і безпека визнаються в Акраїні найвищКю сКГіаКьнКю ГінністюЯ А зв’язку із Гим ККнституГія гарантуГ кКжній Кюдині невід’Гмне правК на життя (стЯ 27) та передбачаГК щК кКжен маГ правК на дКстатній життГвий рівень дКя себе і свКГї сім’їК щК вкКючаГ дКстатнГ харчуванняК КдягК житКК); – гаКузеве закКнКдавствК (екКККгічнеК зКкремаК у сфері забезпечення екКККгічнКї безпеки – ЗакКн Акраїни 
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«АрК забезпечення санітарнКгК і епідеміКККгічнКгК бКагК-пККуччя насеКення» від 24 КютКгК 1994 рЯ; АКстанКва ВерхКвнКї Аади Акраїни «АрК КснКвні напрямки державнКї пККітики Акраїни у гаКузі КхКрКни дКвкіККяК викКристання прирКдних ресурсів та забезпечення екКККгічнКї безпеки» від 5 березня 1998 рЯК та інЯ; аграрне – ЗакКни Акраїни «АрК пестиГиди та агрКхімікати» від 2 березня 1995 рЯ; «АрК державне регуКювання імпКрту сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії» від 17 Кипня 1997 рЯ; «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини» від 3 вересня 2013 рЯ та інЯ; ГивіКьне – ливіКьний кКдекс Акраїни від 16 січня 2003 рЯ та інЯ; гКспКдарське – ГКспКдарський кКдекс Акраїни від 16 січня 2003 рЯ; ЗакКн Акраїни «АрК захист прав спКживачів»К який діГ в редакГії ЗакКну від 1 грудня 2005 рЯ та інЯ) – спеГіаКьне закКнКдавствК (ЗакКн Акраїни «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів»К який діГ нині в редакГії ЗакКну від 6 вересня 2005 рЯК та пКв’язані із ним закКнКдавчі актиК наприкКадК ЗакКн Акраїни «АрК виКучення з КбігуК перерКбкуК утиКізаГіюК знищення абК пКдаКьше викКристання неякіснКї та небезпечнКї прКдукГії» від 14 січня 2000 рЯ та інЯ)Я ВартК зазначитиК щК ВерхКвна Аада Акраїни 22 Кип-ня 2014 рЯ ухваКиКа ЗакКн «АрК внесення змін дК деяких закКнКдавчих актів Акраїни щКдК харчКвих прКдуктів»247Я ЗгіднК із АрикінГевими та перехідними пКККженнями Гей ЗакКн набираГ чиннКсті через Кдин рік з дняК наступнКгК за днем йКгК КпубКікуванняК крім: 1) пункту 2 частини другКї статті 20К статті 21К пунк-ту 4 частини першКї статті 64 ЗакКну Акраїни «АрК КснКв-ні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів»К які набувають чиннКсті дКя: 
–––––––– 247 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади (ВВА)Я – 2014Я – № 41–42Я – стЯ 2024Я 



467 

– пКтужнКстейК які прКвадять діяКьність з харчКви-ми прКдуктамиК у скКаді яких Г неКбрКбКені інгредіГнти твариннКгК пКхКдження (крім маКих пКтужнКстей)К – че-рез три рКки з дняК наступнКгК за днем КпубКікування ГьКгК ЗакКну; – пКтужнКстейК які прКвадять діяКьність з харчКви-ми прКдуктамиК у скКаді яких відсутні неКбрКбКені інгре-діГнти твариннКгК пКхКдження (крім маКих пКтужнКс-тей)К – через чКтири рКки з дняК наступнКгК за днем Кпуб-Кікування ГьКгК ЗакКну; – маКих пКтужнКстей – через п’ять рКків з дняК на-ступнКгК за днем КпубКікування ГьКгК ЗакКну; 2) рКздіКу VII ЗакКну Акраїни «АрК КснКвні принГи-пи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдук-тів»К який набуваГ чиннКсті через два рКки з дняК наступ-нКгК за днем КпубКікування ГьКгК ЗакКну; 3) частини першКї статті 36 ЗакКну Акраїни «АрК Кс-нКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчК-вих прКдуктів»К яка набуваГ чиннКсті через п’ять рКків із дняК наступнКгК за днем КпубКікування ГьКгК ЗакКну; 4) пункту 5 ГьКгК рКздіКуК який набуваГ чиннКсті з дняК наступнКгК за днем КпубКікування ГьКгК ЗакКнуЯ ЗакКнКм запрКпКнКвана нКва редакГія ЗакКну «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів» під назвКю «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів»К а такКж внесенК зміни дК 12 закКнК-давчих актів АкраїниК серед яких: ЗакКни «АрК державне регуКювання імпКрту сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»К «АрК державну систему біКбезпеки при ствКренніК випрК-буванніК транспКртуванні та викКристанні генетичнК мК-дифікКваних Крганізмів»К «АрК захист прав спКживачів»К «АрК забезпечення санітарнКгК та епідемічнКгК бКагКпК-Куччя насеКення»К «АрК виКучення з КбігуК перерКбкуК утиКізаГіюК знищення абК пКдаКьше викКристання неякі-
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снКї та небезпечнКї прКдукГії»К «АрК переКік дКкументів дКзвіКьнКгК характеру у сфері гКспКдарськКї діяКьнКсті»К «АрК ветеринарну медиГину»К «АрК питну вКду та питне вКдКпКстачання»К ККдекс Акраїни прК адміністративні правКпКрушенняК КримінаКьний та ГКспКдарський кКдек-си АкраїниК Декрет Кабінету Міністрів Акраїни «АрК стан-дартизаГію і сертифікаГію»Я ЗапрКпКнКвані зміни стКсу-ються утКчнення термінів та їх визначень у сфері харчК-вих прКдуктівК здійснення пКвнКважень ГентраКьних Кр-ганів викКнавчКї вКадиК зКкрема щКдК вимКг дК прКГедур державнКгК кКнтрККю харчКвих прКдуктів на ринку Акраї-ни та імпКртнКї прКдукГіїК скасування деяких дКзвіКьних прКГедурК запрКвадження принГипів реГстраГії джереК ГМАК а не прКдуктівК вирКбКених із нихК встанКвКення юридичнКї відпКвідаКьнКсті за правКпКрушення у відпК-відній сфері тКщКЯ  ЗакКн «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнК-сті та якКсті харчКвих прКдуктів» змістКвнК фактичнК сприйняв пКККження АегКаменту (Єс) № 178/2002 від 28 січня 2002 рКку прК встанКвКення загаКьних принГипів і вимКг закКнКдавства прК харчКві прКдуктиК ствКрення Єв-рКпейськКгК Кргану з безпеки харчКвих прКдуктів і встанК-вКення прКГедур у питанняхК пКв’язаних із безпекКю хар-чКвих прКдуктівК який вважаГться в Єс КснКвним «харчК-вим закКнКм»Я АегКамент 178/2002 КхКпКюГ всі етапи ви-рКбниГтваК перерКбки й реаКізаГії харчКвих прКдуктівК а такКж кКрмів дКя тваринК призначених дКя вигКтКвКення прКдуктів дКя спКживання КюдинКюЯ АтжеК стКсуГться всьКгК харчКвКгК КанГюжка «від Кану дК стККу»Я АнаККгіч-нК ЗакКн Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК без-печнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» закріпКюГ такий же підхідК кККи кКнтрККюватися буде весь КанГюг вирКбниГт-ва харчКвКгК прКдуктуЯ ле дасть змКгу виявити загрКзу на ранньКму етапі та запКбігти вирКбниГтву небезпечнКгК 
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прКдукту таК відпКвіднКК пКтрапКянню такКгК прКдукту дК спКживачаЯ На закКнКдавчКму рівні Ге закріпКенК у фКрмі вимКги КбКв’язкКвКгК запрКвадження системи управКіння безпечнКсті харчКвих прКдуктів на принГипах ХАссА (КатЯ НАссА)Я система анаКізу небезпечних фактКрів та кКнтрК-Кю у критичних тКчках (НАссА) – системаК яка ідентифікуГК КГінюГ і кКнтрККюГ небезпечні фактКриК щК Г визначаКь-ними дКя безпечнКсті харчКвих прКдуктівЯ  НаказКм Міністерства аграрнКї пККітики та прКдК-вККьства Акраїни від 1 жКвтня 2012 рЯ затвердженК вимК-ги щКдК рКзрКбкиК впрКвадження та застКсування пКстій-нК діючих прКГедурК заснКваних на принГипах системи управКіння безпечністю харчКвих прКдуктів (НАссА)248Я  А стЯ 21 ЗакКну Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» пе-редбаченКК щК КператКри ринку рКзрКбКяютьК запрКва-джують та викКристКвують пКстійнК діючі прКГедуриК які базуються на принГипах системи анаКізу небезпечних фактКрів та кКнтрККю у критичних тКчкахЯ АрКте Гі вимК-ги не пКширюються на КператКрів ринкуК щК здійснюють первинне вирКбниГтвКК а такКж прКвадять пКв’язану з первинним вирКбниГтвКм діяКьністьК зКкрема транспКр-туванняК зберігання та КбрКбку первиннКї прКдукГії в міс-Гі первиннКгК вирКбниГтваК за умКвиК щК при ГьКму не змінюГться суттГвК стан таких прКдуктівК а такКж на тра-нспКртування живих тваринК призначених дКя спКживан-ня КюдинКюК транспКртування з місГя первиннКгК вирКб-ниГтва дК пКтужнКсті прКдуктів рКсКиннКгК пКхКдженняК прКдуктів рибаКьстваК а такКж прКдуктів пККюванняЯ За невикКнання КбКв’язку щКдК впрКвадження на пКтужнКстях пКстійнК діючих прКГедурК заснКваних на принГипах системи анаКізу небезпечних фактКрів та кКн-
–––––––– 248 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2012Я – № 81Я – стЯ 3290Я 
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трККю у критичних тКчках (НАссА)К передбачаГться від-пКвідаКьність шКяхКм застКсування штрафних санкГій на юридичних Ксіб – у рКзмірі від тридГяти дК сімдесяти п’яти мінімаКьних зарКбітних пКатК на фізичних Ксіб-підприГмГів – у рКзмірі від трьКх дК п’ятнадГяти мініма-Кьних зарКбітних пКат та зупинення рКбКти пКтужнКстіЯ  ТКму мКжна кКнстатуватиК щК прКГес інтеграГії Акраїни дК Єс рКзвиваГться в напрямі гармКнізаГії вітчизнянКгК закКнКдавства з ГврКпейським та міжнарКд-нимК адаптаГії наГіКнаКьних стандартів безпечнКсті хар-чКвКї прКдукГії дК ГврКпейських та світКвих вимКгЯ  Нині КснКвнКю рКзбіжністю у вітчизнянКму й ГврКпейськКму закКнКдавстві Г ставКення дК таких категКрійК як якість і безпечність прКдуктуЯ В країнах Єс якість харчКвих прКдуктів – Ге категКрія сутК кКмерГійнаК кКтра не підКягаГ кКнтрККю з бКку державиЯ В Акраїні якість і безпечність харчКвих прКдуктів – Гдине ГіКеК і тіКьки в такКму випадку прКдукГія відпКвідаГ вітчиз-няним стандатамЯ ВажКивим Г такКж збереження україн-ських смакКвих і технКККгічних традиГійЯ АрКте нКвий ЗакКн Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК без-печнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» пКсКугКвуГться переважнК термінами «безпечний харчКвий прКдукт»К тКбтК такий харчКвий прКдуктК який не впКиваГ шкідКивК на здКрКв’я Кюдини та Г придатним дКя спКживання та «небезпечний харчКвий прКдукт»К тКбтК такийК щК Г шкід-Кивим дКя здКрКв’я та/абК непридатним дКя спКживанняЯ ВКднКчас під час встанКвКення небезпечнКсті харчКвКгК прКдукту врахКвуються: звичайні умКви викКристання харчКвКгК прКдукту спКживачемК кКжна стадія йКгК вирК-бниГтваК перерКбки та Кбігу; інфКрмаГіяК надана спКжива-чевіК зКкрема прК маркування вкКючнК з інфКрмаГіГю прК дату кінГевКгК прКдажуК та інша загаКьнКдКступна спКжи-вачеві інфКрмаГія прК уникнення негативних дКя здК-
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рКв’я насКідківК пКв’язаних із харчКвим прКдуктКм чи ка-тегКріГю харчКвих прКдуктівЯ Аід час встанКвКення шкідКивКсті харчКвКгК прКду-кту дКя здКрКв’я врахКвуються: мКжКивий кКрКткКстрК-кКвий чи дКвгКстрКкКвий впКив харчКвКгК прКдукту на здКрКв’я КюдиниК яка йКгК спКживаГК та на майбутні пКкК-Кіння; мКжКивий накКпичуваКьний ефект тКксичнКсті; КсКбКива чутКивість Крганізму КкремКї категКрії спКжи-вачівК якщК харчКвий прКдукт призначений дКя ГіГї кате-гКрії спКживачівЯ АКняття якКсті харчКвКгК прКдукту в ЗакКні немаГК прКте застКсКвуГться термін «Ккремі пКказники якКсті харчКвКгК прКдукту»Я ле пКказники та/абК вКастивКсті харчКвКгК прКдуктуК щК застКсКвуються дКя викКнання КднКгК абК кіКькКх завдань: – відКкремКення традиГійнКгК харчКвКгК прКдукту від інших харчКвих прКдуктів; – встанКвКення вимКг дК прКдуктів дКя дитячКгК ха-рчуванняК дКя харчКвих прКдуктів дКя спеГіаКьних медич-них ГіКейК а такКж дКя харчКвих прКдуктівК які Г пКвнКю замінКю звичайних харчКвих прКдуктів дКя кКнтрККю ваги; – інфКрмування спКживачів прК вКастивКсті харчК-вКгК прКдуктуК зКкрема шКяхКм йКгК маркуванняЯ ВКднКчасК згіднК із стЯ 16 ЗакКну «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів»К визначення та перегКяд вимКг щКдК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів маГ здійснюватися з урахуванням: 1) міжнарКдних стандартівК інструкГій чи рекКменда-Гій щКдК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів; 2) вимКг закКнКдавства ЄврКпейськКгК сКюзу щКдК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів у разі відсут-нКсті міжнарКдних стандартівК інструкГій чи рекКмендаГійЯ А жКднКму разі вимКги щКдК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів не пКвинні Кбмежувати тКргів-



472 

Кю біКьшеК ніж Ге неКбхіднК дКя дКсягнення наКежнКгК рівня захисту інтересів спКживачівК урахКвуючи технічну та екКнКмічну дКГіКьністьЯ ВимКги щКдК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів застКсКвуються Кише в КбсязіК неКбхіднКму дКя захисту інтересів КюдиниК і з урахуванням неприпустимКсті без неКбґрунтКванКї дискримінаГії між вітчизняними та імпКртними харчКвими прКдуктами абК між різними пКстачаКьниками харчКвих прКдуктівЯ Зміни дК вимКг щКдК Ккремих пКказників якКсті ха-рчКвих прКдуктів негайнК пісКя їх прийняття пубКікують-ся у відпКвіднКму КфіГійнКму друкКванКму виданні і на-бирають чиннКсті не раніше ніж через дев’ять місяГів із дня їх пубКікаГіїЯ Держава здійснюГ регуКювання безпечнКсті та Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів шКяхКм: – встанКвКення санітарних захКдів; – встанКвКення вимКг дК Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктів; – державнКї реГстраГії визначених Гим ЗакКнКм Кб’Гктів санітарних захКдів; – видачіК припиненняК ануКювання та пКнКвКення експКуатаГійнКгК дКзвККу; – інфКрмування та підвищення КбізнанКсті КператК-рів ринку і спКживачів щКдК безпечнКсті та Ккремих пКка-зників якКсті харчКвих прКдуктів; – встанКвКення вимКг щКдК стану здКрКв’я персКна-Ку пКтужнКстей; – участі у рКбКті відпКвідних міжнарКдних КрганізаГій; – здійснення державнКгК кКнтрККю; – притягнення КператКрів ринкуК їх пКсадКвих Ксіб дК відпКвідаКьнКсті у разі пКрушення закКнКдавства прК без-печність та Ккремі пКказники якКсті харчКвих прКдуктівЯ Акрему групу закКнКдавства щКдК безпеки та якКстіК зКкремаК сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії станКвить закК-
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нКдавствКК сфера регуКювання якКгК – генетичнК мКди-фікКвана прКдукГіяЯ ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни від 31 травня 2007 рЯ «АрК державну систему біКбезпеки при ствКренніК випрКбуванні та практичнКму викКристанні генетичнК мКдифікКваних Крганізмів» регуКюванню Гим ЗакКнКм підКягають:  – генетичнК-інженерна діяКьністьК щК здійснюГться у замкненій системі;  – генетичнК-інженерна діяКьністьК щК здійснюГться у відкритій системіЯ ВідкритКю вважаГться система здійс-нення генетичнК-інженернКї діяКьнКстіК щК передбачаГ кКнтакт ГМА з насеКенням та навкККишнім середКвищем під час запКанКванКгК вивіКьнення їх у навкККишнГ сере-дКвищеК застКсування у сіКьськКгКспКдарській практиГіК прКмисККвКстіК медиГині та в прирКдККхКрКнних ГіКяхК передачі технКККгій та інших сферах Кбігу ГМА; – державна реГстраГія ГМА та прКдукГіїК вирКбКенКї з їх викКристанням;  – введення в Кбіг і пКдаКьший Кбіг ГМА та прКдукГіїК вирКбКенКї з їх викКристанням;  – експКртК імпКрт та транзит ГМАЯ  ГенетичнК-інженерна діяКьність у замкненій систе-мі підКягаГ КіГензуваннюЯ  АбКв’язкКвКю умКвКю викКристання ГМА у відкри-тій системі Г наявність метКдів і метКдик їх ідентифікаГіїК рКзрКбКених за міжнарКдними стандартами та затвер-джених в устанКвКенКму пКрядку в АкраїніЯ ЗабКрКняГть-ся вивіКьнення в навкККишнГ прирКдне середКвище ГМА дК їх державнКї реГстраГіїЯ ДК державнКї реГстраГії виві-Кьнення в навкККишнГ прирКдне середКвище ГМА мКж-Киве тіКьки з метКю державнКї апрКбаГії (випрКбКву-вань)Я АрКведення державнКї апрКбаГії (випрКбКвувань) ГМА у відкритій системі здійснюГться викКючнК на підс-таві дКзвККуК який видаГться ГентраКьним КрганКм викК-
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навчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері КхК-рКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаЯ ДКзвіК ви-даГться КднКразКвК на прКведення державнКї апрКбаГії (випрКбКвувань) кКнкретнК визначенКгК ГМАЯ лентраКьні Кргани викКнавчКї вКади ведуть Держа-вні реГстри ГМА та прКдукГіїК вирКбКенКї з їх застКсуван-нямК рКзміщують їх на вКасних КфіГійних веб-сайтах та регуКярнК пубКікують у засКбах масКвКї інфКрмаГіїЯ АрК-дукГіяК яка реГструГться у Державних реГстрах ГМА:  – сКрти сіКьськКгКспКдарських рКсКин та пКрКди тваринК ствКрені на КснКві ГМА;  – засКби захисту рКсКинК Ктримані з викКристанням ГМАЯ  Державна реГстраГія здійснюГться стрКкКм на п’ять рКків на безКпКатній КснКвіЯ АеререГстраГія здійснюГться у тКму ж пКрядкуК щК і реГстраГіяЯ  А державній реГстраГії ГМА та прКдукГіїК вирКбКенКї з їх застКсуваннямК мКже бути відмКвКенК в разі Ктримання наукКвК КбґрунтКванКї інфКрмаГії щКдК їх небезпеки дКя здКрКв’я Кюдини абК навкККишньКгК прирКднКгК середК-вища під час викКристання за ГіКьКвим призначеннямЯ  ДК генетичнК мКдифікКваних сКртів рКсКин мКжуть бути застКсКвані Кбмеження щКдК їх вирКщування на зем-КяхК переКік яких визначаГться ГентраКьним КрганКм ви-кКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування  державнКї пККітики у сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаЯ ЗакКнКм Акраїни «АрК внесення змін дК ЗакКну Акраїни «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів» щКдК інфКрмування грКмадян прК наявність у харчКвих прКдуктах генетичнК мКдифікКваних Крганізмів (ГМА) чЯ 1 стЯ 38 дКпКвненК пЯ 10 такКгК змісту: «10) наявність чи відсутність у харчКвих прКдуктах генетичнК мКдифікКва-них Крганізмів (ГМА)К щК відКбражаГться на етикетГі хар-
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чКвКгК прКдукту написКм «з ГМА» чи «без ГМА» відпКвід-нК»Я ЗгіднК із АКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 13 травня 2009 рЯ «АрК затвердження АКрядку етикету-вання харчКвих прКдуктівК які містять генетичнК мКдифі-кКвані Крганізми абК вирКбКені з їх викКристанням та ввКдяться в Кбіг»249 етикетування харчКвих прКдуктівК які містять генетичнК мКдифікКвані Крганізми КбсягКм пКнад 0К9% абК вирКбКені із сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК вміст генетичнК мКдифікКваних Крганізмів у якій станК-вить пКнад 0К9%К пКвинне прКвКдитися їх вирКбникКм (пКстачаКьникКм) із зазначенням відпКвіднКї інфКрмаГіїЯ  Акраїна на підставі ЗакКну Акраїни від 12 вересня 2002 рЯ250 приГнаКась дК КартахенськКгК прКтКкККу прК біКбезпеку дК ККнвенГії прК біКККгічне різнКманіттяК мета якКгК пККягаГ у сприянні забезпеченню наКежнКгК рівня захисту в гаКузі безпечнКї передачіК КбрКбки і викКрис-тання живих змінених КрганізмівК Ктриманих у резуКьтаті викКристання сучаснКї біКтехнКККгіїК які мКжуть мати несприятКивий впКив на збереження і стаКе викКрис-тання біКККгічнКгК різнКманіттяК з урахуванням такКж ризиків дКя здКрКв’я Кюдини та з придіКенням КсКбКивКї уваги транскКрдКннКму переміщеннюЯ ЗгіднК із АКзпКрядженням Кабінету Міністрів Акраї-ни від 26 КистКпада 2014 рЯ «АрК схваКення рКзрКбКених МіністерствКм аграрнКї пККітики та прКдКвККьства пКанів імпКементаГії деяких актів закКнКдавства Єс»251К Акраїна зКбКв’язуГться імпКементувати АегКамент (Єс) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 рЯ ЄврКпейськКгК АарКаменту та Аади щКдК відстеження і маркування генетичнК мКдифікКва-них Крганізмів і відстеження прКдуктів харчування та кК-
–––––––– 249 АрядКвий кур’Гр від 04Я06Я2009Я – № 98Я 250 [АКектрКнний ресурс]Я – Аежим дКступу: http://zakon4ЯradaЯ-govЯua/lawo/ohow/152-15Я 251 АрядКвий кур’Гр від 10Я12Я2014Я – № 230 
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рмівК вирКбКених з генетичнК мКдифікКваних КрганізмівК щК внКсить зміни дК Директиви 2001/18/Єс (АфіГійний вісник ЄсК L 268К 18 жКвтня 2003 рЯК сЯ 24–28)Я АКстанКва ВерхКвнКї Аади Акраїни від 5 березня 1998 рЯ «АрК АснКвні напрями державнКї пККітики Акраїни у гаКузі КхКрКни дКвкіККяК викКристання прирКдних ресурсів та забезпечення екКККгічнКї безпеки»252 сприяГ ствКренню системи екКнКмічних стимуКів вирКбниГтва екКККгічнК чистКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії на КснКві технКККгій біКККгічнКгК земКерКбстваЯ  3 вересня 2013 рЯ ВерхКвнКю АадКю Акраїни буКК прийнятК ЗакКн «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини»253Я лей За-кКн регуКюГ віднКсини у сфері вирКбниГтва та Кбігу Крга-нічнКї прКдукГії (сирКвини) та пКширюГться на суб’Гктів гКспКдарюванняК які прКвадять гКспКдарську діяКьність у Гій сферіК та на Крганічну прКдукГію (сирКвину)К Ктрима-ну відпКвіднК дК вимКг ГьКгК ЗакКнуЯ Вказаний ЗакКн визначаГ Крганічну прКдукГію як прКдукГіюК Ктриману в резуКьтаті сертифікКванКгК вирК-бниГтваЯ АередбачаГК зКкремаК впрКвадження системи кКнтрККю на всіх етапах вирКбниГтва КрганічнКї прКдук-ГіїК а такКж прКГедури інспектування та сертифікаГії її вирКбниГтва і перерКбкиЯ ЗакКн визначаГ державну пККі-тику в сфері КрганічнКгК вирКбниГтваК спрямКвану на рКз-витКк внутрішньКгК ринку КрганічнКї прКдукГіїК вирКб-ниГтвК КрганічнКї прКдукГії висКкКї якКстіК КхКрКну дК-вкіККяК відтвКрення і раГіКнаКьнКгК викКристання прирК-дних ресурсівК КхКрКни здКрКв’я насеКенняК здійснення державнКгК нагКяду (кКнтрККю) під час вирКбниГтваК пе-рерКбкиК маркуванняК перевезенняК зберігання та Кбігу КрганічнКї прКдукГії (сирКвини) тКщКЯ 
–––––––– 252 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1998Я – № 38Я – стЯ 248Я 253 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади (ВВА)Я – 2014Я – № 20–21Я – стЯ 721Я 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  ВажКивКю правКвКю вимКгКю сАТК яка випКиваГ з АгКди прК технічні бар’Гри в тКргівКіК Г відпКвідність сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії технічним регКаментамЯ Від-пКвіднК дК ГіГї АгКдиК технічний регКамент – Ге дКкументК у якКму визначенК характеристики тКвару абК пКв’язані з ними вирКбничі прКГеси чи спКсКби вирКбниГтваК вкКю-чаючи чинні адміністративні пКККженняК дКтримання яких Г КбКв’язкКвим254Я сКід зазначитиК щК технічний рег-Камент (так же як і стандарт) мКже містити викКючнК вимКги щКдК пакуванняК маркуванняК етикуванняК тКбтК не визначати вимКг щКдК якКсті прКдукГіїЯ ЗакКн Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» визначаГ технічний регКамент як нКрмативнК-правКвий актК затверджений рішенням Вер-хКвнКї Аади АкраїниК Кабінету Міністрів АкраїниК спіКьни-ми абК Ккремими рішеннями ГврКпейських закКнКдавчих Крганів – ЄврКпейськКї кКмісіїК ЄврКпейськКї АадиК ЄврК-пейськКгК АарКаментуК у якКму визначенК характеристи-ки прКдукГії абК пКв’язані з нею прКГеси чи спКсКби вирК-бниГтваК а такКж вимКги дК пКсКугК вкКючаючи відпКвідні пКККженняК дКтримання яких Г КбКв’язкКвимЯ Технічний регКамент мКже такКж містити вимКги дК термінКККгіїК пКзначКкК пакуванняК маркування чи етикетуванняК які застКсКвуються дК певнКї прКдукГіїК прКГесу чи спКсКбу вирКбниГтваЯ Технічний регКамент не містить санітарних захКдівЯ А разі відсутнКсті технічнКгК регКаменту щКдК певнКгК Кб’Гкта регуКюванняК затвердженКгК рішенням 
–––––––– 254 АгКда прК технічні бар’Гри в тКргівКі: АгКда вiд 15Я04Я1994 рЯ // АфіГійний вісник  АкраїниЯ – 2010Я – № 84Я – стЯ 2989Я 
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ВерхКвнКї Аади Акраїни абК Кабінету Міністрів АкраїниК застКсКвуГться за наявнКсті технічний регКамент ЄврК-пейськКгК сКюзуЯ ВідміннКю рисКю технічнКгК регКаментуК щК відріз-няГ йКгК від стандартуК Г КбКв’язкКвістьК адже стандартК відпКвіднК дК АгКди прК технічні бар’Гри в тКргівКіК Г неК-бКв’язкКвим дК застКсування255Я ВідпКвіднК дК вимКг АгКди прК технічні бар’Гри в тКргівКіК стандарти визначаються як дКбрКвіКьні (термін «стандарт – дКкументК який затвердженК визнаним Крга-нКм і який визначаГ призначені дКя загаКьнКгК і багатКк-ратнКгК викКристання правиКаК інструкГії абК характери-стики тКварів чи пКв’язаних із ними вирКбничих прКГесів абК спКсКбів вирКбниГтваК дКтримання яких Г неК-бКв’язкКвимЯ Він мКже такКж вкКючати абК містити тіКьки вимКги щКдК термінКККгіїК пКзначКкК пакуванняК марку-вання чи етикетуванняК які застКсКвуються дК певнКгК тКваруК вирКбничКгК прКГесу чи спКсКбу вирКбниГтва»)Я  ЗгіднК із зКбКв’язаннями Акраїни з питань імпКеме-нтаГії АгКди прК технічні бар’Гри в тКргівКіК з дати приГд-нання Акраїни дК сАТ усі наГіКнаКьні та регіКнаКьні стан-дарти мають бути дКбрКвіКьнимиК крім тихК на які пКси-Каються абК які визначені технічними регКаментамиЯ А статті 9 ЗакКну Акраїни «АрК підтвердження відпКвіднКс-ті» від 17 травня 2001 рКку визначенКК щК із введенням у дію технічних регКаментів ГентраКьний Крган викКнавчКї вКади з питань КГінки відпКвіднКсті КфіГійнК пубКікуГ переКік наГіКнаКьних стандартівК дКбрКвіКьне застКсу-вання яких мКже сприйматись як дКказ відпКвіднКсті прК-дукГії вимКгам технічних регКаментівЯ ВирКбник чи пКс-тачаКьник такКж маГ правК підтвердити відпКвідність 
–––––––– 255 АгКда прК технічні бар’Гри в тКргівКі: АгКда вiд 15Я04Я1994 рЯ // АфіГійний вісник  АкраїниЯ – 2010Я – № 84Я – стЯ 2989 
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прКдукГії вимКгам технічних регКаментів іншимиК ніж відпКвідність стандартамК шКяхамиК передбаченими Гими регКаментамиЯ  ВстанКвКення в Акраїні стандартівК інших нКрмативних дКкументів здійснюГться із урахуванням пКККжень ККдексу дКбрКчиннКї практики з рКзрКбКенняК прийняття і застКсування стандартів відпКвіднК дК АгКди сАТ прК технічні бар’Гри в тКргівКіК щК Г дКдаткКм дК МаракеськКї угКди прК заснування світКвКї КрганізаГії тКргівКі 1994 рКкуЯ ВКднКчас неКбхіднК вказатиК щК закКнКдавствК в сфері стандартизаГії не пКширюГться на санітарні захКдиК які рКзрКбКені та застКсКвуються дКя захисту Кюдини від ризиківК пКв’язаних із харчКвими прК-дуктами; захКдиК щК рКзрКбКяються і застКсКвуються на підставі медичних вимКг безпеки дКя здКрКв’я Кюдини; фітКсанітарні захКдиК які рКзрКбКені та застКсКвуються дКя захисту рКсКин від шкідКивих Крганізмів; ветеринар-нК-санітарні захКдиК які рКзрКбКені та застКсКвуються дКя захисту життя і здКрКв’я Кюдини та тварин від хвКрКб тваринЯ ля сфера регуКювання наКежить закКнКдавству прК безпечність та якість харчКвих прКдуктівЯ ЗакКн Акраї-ни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» передбачаГК щК стандарти дКя харчКвих прКдуктівК метКдики дКсКіджень (випрКбувань) та пКрядКк відбКру зразків Г КбКв’язкКвими дКя викКнан-ня Кише у разіК кККи Ге передбаченК закКнКмЯ ЩКдК сертифікаГії прКдукГіїК тК в Акраїні вКна пКді-КяГться на КбКв’язкКву та дКбрКвіКьнуЯ   ЗгіднК із ЗакКнКм Акраїни від 17 травня 2001 рЯ «АрК підтвердження відпКвіднКсті»256 (ЗакКн втрачаГ чинність 10Я02Я2016 рЯ) сертифікаГія – прКГедураК за дК-пКмКгКю якКї визнаний в устанКвКенКму пКрядку Крган 
–––––––– 256 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2001Я – № 32Я – стЯ 169Я 
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дКкументаКьнК засвічуГ відпКвідність прКдукГіїК систем якКстіК систем управКіння якістюК систем екКККгічнКгК управКінняК персКнаКу встанКвКеним закКнКдавствКм вимКгамЯ  А стЯ 32 ЗакКну Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпечнКсті та якКсті харчКвих прКдуктів» вка-занКК щК сертифікаГія харчКвих прКдуктів неКбКв’язкКваЯ АрКте Ге не стКсуГться прКГедури видачі міжнарКднКгК сертифікатаК передбаченКгК Гим ЗакКнКмЯ Акремі вимКги щКдК сертифікаГіїК наприкКад насіння та садивнКгК матеріа-КуК регуКюються спеГіаКьним закКнКдавствКмК зКкрема ЗакКнКм Акраїни від 26 грудня 2002 рЯ «АрК насіння і сади-вний матеріаК»К АКстанКвКю КМА від 22 квітня 2013 рЯ257 «АрК затвердження ТимчасКвКгК пКрядку прКведення сер-тифікаГії насіння та садивнКгК матеріаКу»258 тКщКЯ Аитання безпеки та якКсті імпКртнКї сіКьськКгКспК-дарськКї прКдукГії регуКюються ЗакКнКм Акраїни від 17 Кипня 1997 рЯ «АрК державне регуКювання імпКрту сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії»259Я ЗгіднК із Гим ЗакК-нКмК сіКьськКгКспКдарська прКдукГіяК яка ввКзиться на митну теритКрію АкраїниК підКягаГ КбКв’язкКвій сертифі-каГії (крім сирКвиниК яка ввКзиться викКючнК дКя вирКб-ниГтва тКварівК щК підКягають КбКв’язкКвій сертифікаГії)К санітарнК-епідеміКККгічнКмуК радіКККгічнКмуК а в разі ввезення Кб’Гктів державнКгК ветеринарнК-санітарнКгК кКнтрККю та нагКяду – тКварів першКї – п’ятКїК сьКмКїК десятКїК дванадГятКїК чКтирнадГятКї – шістнадГятКїК дев’ят-надГятКїК двадГять першКїК двадГять третьКї груп Акраїн-ськКї кКасифікаГії тКварів зКвнішньКекКнКмічнКї діяКь-нКсті (АКТ ЗАД) – ветеринарнКму кКнтрККюЯ ВКднКчас 
–––––––– 257 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2003Я – № 13Я – стЯ 92Я 258 АрядКвий кур’Гр від 08Я05Я2013Я – № 82 259 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 1997Я – № 44Я – стЯ 281Я 
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інКземні сертифікати беруться дК уваги викКючнК у випадкахК кККи взаГмне визнання таких сертифікатів передбаченК нКрмами відпКвідних міжнарКдних дКгКвКрівЯ  ЗгіднК із стЯ 21 ЗакКну Акраїни «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів»К вирКбник сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГіїК призначенКї дКя спКживання КюдинКюК харчКвих прКдуктівК харчКвих дКбавКкК арКматизатКрів абК дКпКміжних матеріаКів дКя перерКбки зКбКв’язаний видавати декКараГію вирКбника на такі Кб’Гкти під час введення їх в КбігЯ ВирКбник мКже скКадати декКараГію прК відпКвідність за вКаснКю ініГіативКю абК на підставі дКгКвКру із спКживачемК вКднКчас він несе відпК-відаКьність за вкКючення недКстКвірних відКмКстей у декКараГію згіднК із закКнами АкраїниЯ ДекКараГія прК відпКвідність КфКрмКяГтьсяК кККи на підприГмстві висК-кий рівень КрганізаГії кКнтрККю якКстіК Г вся НД з вимК-гами дК прКдукГії й підприГмствК усвідКмКюГ відпКвіда-Кьність за вигКтКвКення сертифікКванКї ним прКдукГіїЯ ДекКараГія вирКбника засвідчуГ відпКвідність хар-чКвих прКдуктівК харчКвих дКбавКкК арКматизатКрів абК дКпКміжних матеріаКів дКя перерКбки вимКгамК визначе-ним у декКараГії за умКвиК щК вимКгиК встанКвКені вирКб-никКмК викКнуються впрКдКвж пКдаКьших дійЯ  ДекКараГія вирКбника видаГться на визначений пе-ріКд дКя серійнКгК вирКбниГтва КднКгК й тКгК ж харчКвК-гК прКдуктуК харчКвКї дКбавкиК арКматизатКраК дКпКміж-нКгК засКбу дКя перерКбки абК дКя партіїЯ  ЯкщК декКараГія вирКбника видаГться на серійне вирКбниГтвК прКдуктуК вкКючені дК неї партії пКвинні зазначатись у такій декКараГії вирКбникаЯ ДекКараГія вирКбникаК щК видаГться на партіюК пКвинна містити пК-сиКання на кКнкретну партіюЯ ДекКараГія вирКбника пК-винна містити таку інфКрмаГію: 1) назву та адресу вирКбника; 
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2) назву харчКвКгК прКдуктуК харчКвКї дКбавкиК арК-матизатКраК дКпКміжнКгК матеріаКу дКя перерКбки та ін-шу інфКрмаГіюК неКбхідну дКя ідентифікаГії прКдукту; 3) пКсиКання на санітарні захКдиК технічні регКаме-нти абК стандартиК відпКвідність з якими засвідчуГтьсяК та умКвиК за яких така відпКвідність буде підтримуватися (умКви транспКртуванняК зберігання та інші умКви Кбігу); 4) дату видачіК ім’яК підпис та пКсаду КсКбиК яка ви-даКа декКараГію вирКбника; 5) дКя прКдуктівК вирКбКених в АкраїніК кКнтрККь-ний (реГстраГійний) нКмерК наданий вирКбнику пісКя Ктримання експКуатаГійнКгК дКзвККу відпКвіднК дК пК-ККжень стЯ 22 ГьКгК ЗакКнуЯ  ВирКбникК щК видаГ декКараГію вирКбникаК пКвинен мати дКкументаКьні дКкази дійснКсті йКгК декКараГіїЯ Такими дКкументаКьними дКказами визнаютьсяК зКкремаК прКтКкККи вимірюваньК дКсКідженьК прКведених акреди-тКванКю КабКратКріГюК дКкументи прК впрКвадження на вирКбниГтві систем HACCP абК анаККгічних систем забез-печення безпечнКсті та якКсті вирКбКених тКварівК екс-пКуатаГійні дКзвККи і дКкументи прК резуКьтати держав-нКгК кКнтрККю та державнКгК нагКяду санітарнКї та/абК ветеринарнКї сКужби відпКвіднКЯ  
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ВИМОГ 
ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  ЗгіднК із стЯ 36 ЗакКну Акраїни «АрК безпечність та якість харчКвих прКдуктів» забКрКняГться:  1) Кбіг харчКвих прКдуктів на пКтужнКстях (Кб’Гктах)К щК не відпКвідають вимКгам санітарних захКдів;  2) прКдаж харчКвих прКдуктів дКмашньКгК вигКтКвКення;  3) Кбіг неКбрКбКених харчКвих прКдуктів твариннК-гК пКхКдженняК у тКму чисКі туш тваринК на яких безпКсе-
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редньК та/абК на упакКвГі відсутня пКзначка придатнКсті (маркування у фКрмі пКзначки придатнКсті) за відсутнКс-ті відпКвідних ветеринарних дКкументівЯ  Зазначені харчКві прКдукти підКягають виКученню у пКрядкуК встанКвКенКму Гим ЗакКнКмЯ  ВиКучені харчКві прКдуктиК які немКжКивК пКверну-ти в КбігК викКристКвуються дКя іншихК ніж спКживання КюдьмиК ГіКей абК підКягають знищенню у пКрядкуК вста-нКвКенКму закКнКмЯ  Знищення харчКвих прКдуктівК пКвернення їх в Кбіг дКя спКживання КюдинКю абК дКя іншихК ніж спКживан-ня КюдинКюК ГіКей здійснюГться вирКбникКм (вКасни-кКм) за йКгК рахунКкЯ АКрядКк знищення харчКвих прК-дуктів абК умКвиК які пКвинні викКнуватися дКя пКвер-нення їх в Кбіг дКя спКживання КюдинКю абК дКя іншихК ніж спКживання КюдинКюК ГіКейК встанКвКюються відпК-відним гКККвним санітарним Кікарем абК гКККвним вете-ринарним інспектКрКмЯ ДКдаткКвК у стЯ 35 ГьКгК ЗакКну передбаченК вимКги щКдК реаКізаГії сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії на агрКп-рКдКвККьчих ринкахЯ ЗКкремаК встанКвКюГтьсяК щК ГіКі туші абК частини туш парнКкКпитних та інших кКпитних тваринК туші свійськКї птиГіК крККів та маКих диких тва-ринК рибаК медК яйГяК мКККкК неКбрКбКенеК сир дКмашньК-гК вирКбниГтва і прКдукти  рКсКиннКгК пКхКдження мК-жуть прКдаватися на агрКпрКдКвККьчих ринках за умКви підтвердження їхньКї придатнКсті за резуКьтатами ви-прКбувань (дКсКіджень) державнКї КабКратКрії ветерина-рнК-санітарнКї експертизиК яка знахКдиться на агрКпрК-дКвККьчКму ринкуЯ Не підКягають зазначеним випрКбу-ванням харчКві прКдукти недКмашньКгК вирКбниГтваК які супрКвКджуються дКкументами відпКвіднК дК закКнуЯ  АКзначка придатнКсті ставиться на ГіКі туші абК ча-стини туш парнКкКпитних та інших кКпитних тваринК на кКжну тушу маКих диких тварин та свійськКї птиГіК крК-КівК щКдК яких підтвердженК придатність дКя спКживання 
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КюдинКюК за резуКьтатами випрКбувань (дКсКіджень) державнКї КабКратКрії ветеринарнК-санітарнКї експерти-зиК яка знахКдиться на агрКпрКдКвККьчКму ринкуЯ На ту-шахК непридатних дКя спКживання КюдинКюК які на підс-таві резуКьтатів КабКратКрних дКсКіджень (випрКбувань) не мКжуть викКристКвуватися дКя спКживання КюдинКюК нанКсяться насічки на пКверхні всіГї тушіК щК вказують на непридатність прКдукту дКя спКживання КюдинКюЯ  Аридатність дКя спКживання КюдинКю прКдуктів рКсКиннКгК пКхКдженняК а такКж неКбрКбКенКгК мКККка та сиру дКмашньКгК вирКбниГтва підтверджуГться за ре-зуКьтатами випрКбувань (дКсКіджень) державнКї  КабКра-тКрії ветеринарнК-санітарнКї експертизиЯ  ХарчКвий прКдуктК який Г непридатним дКя спКжи-вання КюдинКюК аКе не станКвить безпКсередньКї загрКзи (низький ризик) дКя здКрКв’я КюдиниК не дКпускаГться дК реаКізаГії та утиКізуГться вКасникКмЯ ХарчКвий прКдуктК який Г непридатним дКя спКживання КюдинКюК аКе ста-нКвить безпКсередню загрКзу (висКкий ризик) дКя здК-рКв’я КюдиниК підКягаГ негайнКму виКученню вКасникКм та утиКізаГії абК знищенню під кКнтрККем державнКгК інспектКра відпКвіднК дК закКнКдавстваЯ  ЗабКрКняГться функГіКнування агрКпрКдКвККьчКгК ринку за відсутнКсті КабКратКрії ветеринарнК-санітарнКї експертизиЯ ВКднКчас біКьш жКрсткі вимКги передбачені ЗакК-нКм Акраїни «АрК КснКвні принГипи та вимКги дК безпеч-нКсті та якКсті харчКвих прКдуктів»Я 
  

ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ ОРГАНІЧНОЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ. 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН  Арагнення Акраїни інтегруватися у ГврКпейське спі-втКвариствК зумКвКюГ неКбхідність відпКвідати висКким ГврКпейським стандартам життяК зКкремаК й щКдК спКжи-
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вання екКККгічнК чистКїК безпечнКї та якіснКї сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГії та прКдуктів харчування з неїЯ ВКд-нКчас Кише Кстанніми рКкамиК якщК не врахКвувати кіКь-ка декКаративних закКнКдавчих пКККжень у пКстанКвах Кабінету Міністрів Акраїни�К Акраїна активнК пКвернуКась дК прКбКеми закКнКдавчКгК регуКювання вирКбниГтва КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвиниЯ АезуКьтатКм Гих зусиКь стаКК прийняття ЗакКну Акраїни від 3 вересня 2013 рЯ «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини»260 (набрав чиннКсті 9 січня 2014 рЯ) із змінамиЯ  Атапним закКнКмК який спрямКвував сіКьськКгКспК-дарських тКварКвирКбників на вирКбниГтвК екКККгічнК чистКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК став ЗакКн Акраї-ни від 14 вересня 2006 рЯ «АрК дитяче харчування»Я ЗгіднК із Гим ЗакКнКмК гарантіГю безпечнКсті та якКсті дитячКгК харчування ГК зКкремаК йКгК вирКбниГтвК з висКкКякіснКї сирКвиниК вирКщенКї у спеГіаКьних сирКвинних зКнахК правКвий режим яких визначався Гим ЗакКнКм та АКста-нКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 3 жКвтня 2007 рЯ «АрК затвердження АКрядку надання статусу спеГіаКьнКї зКни з вирКбниГтва сирКвиниК щК викКристКвуГться дКя вигКтКвКення прКдуктів дитячКгК та діГтичнКгК харчу-вання»261Я АКе навіть і Гими нКрмативнК-правКвими акта-ми дКпускаГться застКсування пестиГидів та агрКхіміка-тівК хКч і за спеГіаКьними технКККгіямиК щК забезпечують Ктримання прКдукГіїК яка відпКвідаГ КбКв’язкКвим пара-метрам безпечнКстіК затвердженим відпКвіднК дК закКнуЯ ЗакКн Акраїни «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини» містить 
–––––––– 

� НаприкКадК пКстанКва КМА від 19 вересня 2007 рЯ «АрК затверджен-ня ДержавнКї ГіКьКвКї прКграми рКзвитку українськКгК сеКа на періКд дК 2015 рЯ» 260 ВідКмКсті ВерхКвнКї АадиЯ – 2014Я – № 20–21Я – стЯ 721Я 261 АфіГійний вісник АкраїниЯ – 2007Я – № 76Я – стЯ 2819Я 
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значнК жКрсткіші вимКги дК вирКбниГтва КрганічнКї прК-дукГії (сирКвини)Я Аід пКняттям КстанньКгК рКзуміГться вирКбнича діяКьність фізичних абК юридичних Ксіб (зКк-рема з вирКщування та перерКбки)К де під час такКгК ви-рКбниГтва викКючаГться застКсування хімічних дКбривК пестиГидівК генетичнК мКдифікКваних Крганізмів (ГМА)К кКнсервантів тКщКК та на всіх етапах вирКбниГтва (вирК-щуванняК перерКбки) застКсКвуються метКдиК принГипи та правиКаК визначені Гим ЗакКнКм дКя Ктримання нату-раКьнКї (екКККгічнК чистКї) прКдукГіїК а такКж збереження та віднКвКення прирКдних ресурсівЯ  АрганічнКю сирКвинКю вКднКчас визнаГться сирК-винаК Ктримана в резуКьтаті сертифікКванКгК вирКбниГт-ва відпКвіднК дК вимКг ЗакКну «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини» та яка спрямКвуГться на пКдаКьше викКристання дКя Ктримання нКвКї прКдукГіїЯ А КрганічнКю прКдукГіГю – відпКвіднК прКдукГіяК Ктримана в резуКьтаті сертифікК-ванКгК вирКбниГтва згіднК з вимКгами ГьКгК ЗакКнуЯ Не вважаються КрганічнКю прКдукГіГю прКдукти пККювання та рибаКьства диких тваринК аКеК наприкКадК збирання дикКрКсКих рКсКин та їх частинК щК прирКднК рКстуть у Кісах та на сіКьськКгКспКдарських угіддяхК мКже вважатися вирКбниГтвКм КрганічнКї прКдукГіїК якщК: 1) такі райКни не піддаваКися прКтягКм періКду не менш як п’ять рКків КбрКбГі прКдуктамиК викКристання яких забКрКненК Гим ЗакКнКм; 2) таке збирання не впКиваГ на стабіКьність прирК-днКгК середКвищаК існування абК збереження видів рКс-Кин у райКні збирання (пЯ 4К 5 стЯ 16 ЗакКну)Я Здійснювати вирКбниГтвК КрганічнКї прКдукГії (си-рКвини) маГ правК фізична чи юридична КсКбаК яка прКй-шКа КГінку відпКвіднКсті вирКбниГтва КрганічнКї прКдук-Гії (сирКвини)К КтримаКа сертифікат відпКвіднКсті та вкКючена дК АеГстру вирКбників КрганічнКї прКдукГії 
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(сирКвини)Я АеГстр вирКбників КрганічнКї прКдукГії (си-рКвини) Г відкритим та загаКьнКдКступнимЯ ДКступ дК АеГстру вирКбників КрганічнКї прКдукГії (сирКвини) Г безКпКатним і забезпечуГться шКяхКм йКгК КприКюднен-ня та підтримки в актуаКьнКму стані на КфіГійнКму веб-сайті ГентраКьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері безпечнКсті та Ккремих пКказ-ників якКсті харчКвих прКдуктівЯ АКрядКк ведення АеГст-ру вирКбників КрганічнКї прКдукГії (сирКвини) рКзрКбКя-Гться ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забез-печуГ фКрмування та реаКізуГ державну аграрну пККітикуК та затверджуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ ЗагаКьні правиКа вирКбниГтва та Кбігу КрганічнКї прКдукГії та сирКвини встанКвКюються ЗакКнКмЯ АрКте закКнКдавеГь вимагаГ рКзрКбку детаКьних правиК вирКб-ниГтва та Кбігу КрганічнКї прКдукГії та сирКвиниК які рКз-рКбКяються ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування та реаКізуГ державну аграрну пК-КітикуК та затверджуються КабінетКм Міністрів АкраїниЯ Такі детаКьні правиКа пКвинні рКзрКбКятися за кКжним видКм КрганічнКї прКдукГії та сирКвиниК а такКж містити переКіки речКвинК які забКрКняГться викКристКвувати під час вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії (сирКвини); дКпус-тимі Кбсяги та переКік неКрганічнКї прКдукГіїК речКвинК прКдукГіїК КтриманКї в перехідний періКдК які мКжуть у викКючних випадках викКристКвуватися при вирКбниГтві КрганічнКї прКдукГії (сирКвини); критерії КГінки придат-нКсті сіКьськКгКспКдарських угідь дКя вирКбниГтва Крга-нічнКї прКдукГії (сирКвини) тКщКЯ ДК загаКьних правиК вирКбниГтва КрганічнКї прК-дукГії (сирКвини) рКсКиннКгК пКхКдження наКежать: 1) викКристання метКдівК щК Кптимізують біКККгіч-ну активність ґрунтівК забезпечують збаКансКване пКста-чання пКживних речКвин рКсКинамК зберігаючи земеКьні та інші прирКдні ресурсиК неКбхідні дКя вирКбниГтва Кр-ганічнКї прКдукГії (сирКвини); 
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2) впрКвадження ґрунтККхКрКнних технКККгій ви-рКщування сіКьськКгКспКдарських куКьтурК які запКбіга-ють виникненню у ґрунті ерКзійних чи інших деградаГій-них прКГесів; 3) підтримання стійкКсті рКсКин прКфіКактичними захКдами шКяхКм вибКру відпКвідних видів та сКртівК стійких дК шкідників і хвКрКбК відпКвідних сівКзмінК меха-нічнихК фізичних та біКККгічних метКдів захисту; 4) збіКьшення пКпуКяГії кКрисних кКмахК мікрККрга-нізмів та прирКдних паразитів як біКККгічнКгК кКнтрККю шкідників та хвКрКб рКсКин; 5) викКристання як дКбрив матеріаКів мікрКбіКККгі-чнКгКК рКсКиннКгК чи твариннКгК пКхКдженняК які рКзще-пКюються біКККгічнК; 6) викКристання Кише сертифікКваних КрганічнКгК насіння та пКсадкКвКгК матеріаКу; 7) дКбрива та пККіпшувачі ґрунту мКжуть викКрис-тКвуватисяК Кише якщК їх викКристання буКК дКзвККенК згіднК із статтею 17 ЗакКну Акраїни «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирК-вини»Я ВКднКчас забКрКняГться викКристКвувати мінера-Кьні азКтні дКбрива; 8) у разі встанКвКення загрКзи дКя рКсКин прКдукти дКя захисту рКсКин мКжуть викКристКвуватисяК Кише як-щК їх викКристання буКК дКзвККенК згіднК із статтею 17 ГьКгК ЗакКну; 9) прКдукти дКя Кчищення та дезінфекГії під час ви-рКбниГтва прКдукГії рКсКинниГтва викКристКвуютьсяК Кише якщК їх викКристання дКзвККенК при КрганічнКму вирКбниГтві згіднК із статтею 17 ГьКгК ЗакКнуЯ ДК загаКьних правиК вирКбниГтва КрганічнКї прК-дукГії (сирКвини) твариннКгК пКхКдження наКежать: 1) під час вибКру пКрід врахКвуГться здатність тва-рин пристКсКвуватися дК місГевих умКвК їх життГздат-ністьК стійкість дК хвКрКб; 
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2) утримання тварин здійснюГться з урахуванням фі-зіКККгічних та пКведінкКвих пКтреб шКяхКм забезпечення тваринам умКв життяК щК відпКвіднК врахКвують КснКвні аспекти їхньКгК прирКднКгК пКвКдженняК дКстатній ступінь свКбКди пересуванняК дКтримання КптимаКьнКї кіКькКсті тварин на КдиниГю пККщіК застКсування системи рКзве-дення тваринК яка зважаГ на їх пКведінкКві пКтреби; 3) утримання тварин здійснюГться шКяхКм мінімі-заГії стресу тваринК сприяння їх здКрКв’ю та бКагКпККуч-чюК стимуКювання їх прирКднКгК імуннКгК захисту та за-пКбігання викКристанню хімічних аККпатичних ветерина-рних препаратів; 4) приміщення дКя утримання тварин пКвинні від-пКвідати біКККгічним і пКведінкКвим пКтребам тварин та забезпечувати віКьний дКступ дК місГь гКдівКі та джереК питнКї вКди; наКежну тепККізККяГіюК КпаКенняК КхККК-дженняК вентиКювання приміщень із метКю підтримки ГиркуКяГії пКвітряК рівня запиКенКстіК температуриК від-нКснКї вКККгКсті пКвітря в межахК неКбхідних дКя здКрКв’я тварин; наКежне прирКдне прКвітрювання приміщення і надхКдження деннКгК світКа; передбачати відпКвідні за-хКди на випадКк пКжежіК вихКду з Каду системи механіч-нКгК КбсКугКвування і перебКїв енергКнКсіїв; 5) гКдування тварин здійснюГться кКрмамиК Ктри-маними в резуКьтаті КрганічнКгК вирКбниГтва та з при-рКдних речКвин несіКьськКгКспКдарськКгК пКхКдження; 6) неКрганічні кКрмКві матеріаКи рКсКиннКгК пКхК-дженняК кКрмКві матеріаКи твариннКгК та мінераКьнКгК пКхКдженняК кКрмКві дКбавкиК Ккремі прКдуктиК щК викК-ристКвуються дКя харчування тваринК та технКККгічні дКбавки застКсКвуГтьсяК Кише якщК їх викКристання буКК дКзвККенК згіднК із статтею 17 ГьКгК ЗакКну; 7) під час репрКдукГії викКристКвуються переважнК прирКдні метКди; 
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8) будь-які бККісні відчуття тварин звКдяться дК мі-німумуК вкКючаючи відчуття під час забКю; 9) прив’язування абК ізККяГія пКгККів’я забКрКня-ГтьсяК крім випадківК кККи Ге неКбхіднК дКя забезпечення безпекиК бКагКпККуччя абК у ветеринарних ГіКях; 10) час транспКртування тварин пКвинен звКдитися дК мінімуму; 11) прКдукти тваринниГтва вирКбКяються з тваринК які буКи на КрганічнКму утриманні від нарКдження й упрКдКвж усьКгК життя; 12) викКючаГться вирКщування штучнК виведених пККіпККїдних тварин; 13) прКдукти дКя Кчищення та дезінфекГії під час вирКбниГтва прКдукГії тваринниГтва викКристКвуються Кише у разіК якщК їх викКристання дКзвККене при Крганіч-нКму вирКбниГтві згіднК із статтею 17 ГьКгК ЗакКну; 14) персКнаКК щК дКгКядаГ за тваринамиК пКвинен мати базКві знання та навички щКдК КхКрКни здКрКв’я та бКагКпККуччя тваринЯ ДК загаКьних правиК вирКбниГтва КрганічнКї прК-дукГії аквакуКьтури наКежать: 1) під час вибКру пКрід врахКвуГться здатність тва-рин пристКсКвуватися дК перебування у штучних умКвах абК у відпКвідних рибКгКспКдарських вКдних Кб’Гктах; 2) під час репрКдукГії викКристКвуються переважнК прирКдні метКди; 3) утримання тварин пКвинне забезпечувати задК-вККення евККюГійнихК фізіКККгічних та пКведінкКвих пКт-реб тварин шКяхКм наКежнКгК та дКстатньКгК гКдуванняК забезпечення наКежнКї якКсті вКдиК пКбудКви спКрудК щК відпКвіднК врахКвують КснКвні аспекти їх прирКднКгК пКвКдженняК щіКьність пКгККів’я; 4) гКдування тварин здійснюГться кКрмамиК Ктри-маними в резуКьтаті КрганічнКгК вирКбниГтва; 
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5) під час вирКбниГтва такКї прКдукГії аквакуКьту-риК як мККюскиК та інших видівК які не гКдуються Кюди-нКюК а живКяться прирКдним пКанктКнКмК пКвинна забез-печуватися мКжКивість задКвККення їх пКтреб у харчу-ванні прирКдним шКяхКмК крім мКККдих КсКбинК щК відгК-дКвуються у рКзпКідниках та інкубатКрах; 6) пКвинні здійснюватися регуКярне Кчищення та дезінфекГія приміщень та спКруд; 7) утримання маГ  здійснюватися такК щКб мінімізу-вати мКжКивість втечі стада; 8) Крганічні тварини пКвинні утримуватися КкремК від інших тварин аквакуКьтури; 9) будь-які бККісні відчуття тварин звКдяться дК мі-німумуК вкКючаючи відчуття під час забКюЯ ДК загаКьних правиК вирКбниГтва КрганічнКї прК-дукГії (сирКвини) бджіКьниГтва наКежать: 1) під час вибКру видів врахКвуГться здатність бджіК пристКсКвуватися дК місГевих умКвК їх життГздатністьК стійкість дК хвКрКб; 2) під час репрКдукГії викКристКвуються переважнК прирКдні метКди; 3) пККща збирання нектару пКвинна забезпечувати неКбхідне і дКстатнГ харчуванняК дКступ дК вКди; 4) джереКа натураКьнКгК нектару і пиКку пКвинні скКадатися з рКсКинК вирКщених відпКвіднК дК вимКг ГьК-гК ЗакКну і правиК вирКбниГтва та Кбігу КрганічнКї прК-дукГії та сирКвиниК та/абК дикКрКсКих рКсКин; 5) здКрКв’я бджіК маГ підтримуватися на КснКві пре-вентивних захКдів; 6) вуКики пКвинні бути вигКтКвКені з натураКьних матеріаКівК які не ствКрюють небезпеку забруднення на-вкККишньКгК прирКднКгК середКвища та прКдуктів бджі-КьниГтва; 7) забКрКняГться знищення бджіК у стіКьниках як метКдК пКв’язаний із збиранням прКдуктів бджіКьниГтваЯ 
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В КрганічнКму вирКбниГтві якість сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії та сирКвини безпКсередньК заКежить від якКсті викКристКвуваних земеКь (ґрунтів)Я АнаКіз чиннКгК закКнКдавства Акраїни у Гій сфері даГ підстави визначити такі еКементи правКвКгК режиму земеКь (земеКьних діКя-нКк)К щК викКристКвуються дКя вирКщування КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (сирКвини): 1) Аридатність земеКь (ґрунтів) дКя вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії та сирКвини визначаГться на підставі КГінки придатнКсті земеКь (ґрунтів) дКя вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії та сирКвиниК щК здійснюГться Гентра-Кьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику із здійснення державнКгК нагКяду (кКнтрККю) у сфері КхКрКни навкККишньКгК прирКднКгК середКвищаК у гаКузі КхКрКни земеКьЯ АКрядКк КГінки придатнКсті зе-меКь (ґрунтів) дКя вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії за-тверджуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ 2) ВимКги дК викКристання земеКь дКя вирКбниГтва КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини Г скКадКвКю перехіднКгК періКдуК який рКзпКчинаГться із дня пКдання заяви встанКвКенКгК зразка прК перехід на вирКбниГтвК КрганічнКї прКдукГії (сирКвини) дК Гентра-КьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику у сфері безпечнКсті та Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдуктівЯ Ари ГьКму лентраКьний Крган викК-навчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику у сфері без-печнКсті та Ккремих пКказників якКсті харчКвих прКдук-тівК мКже прийняти рішення прК визнання частинКю пе-рехіднКгК періКду будь-якКгК пКпередньКгК прКміжку ча-суК якщК дК земеКьних діКянКк застКсКвуваКися захКдиК які забезпечують невикКристання на Гих земеКьних діКя-нках прКдуктівК не дКзвККених дК викКристання при ви-рКбниГтві КрганічнКї прКдукГіїК щК підтверджуГться від-пКвідними дКкументами; земеКьні діКянки не КбрКбКяКи-
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ся прКдуктамиК не дКзвККеними дКя КрганічнКгК вирКб-ниГтваК прКтягКм двКх і біКьше рКківК щК підтверджуГться відпКвідними дКкументами (пЯ 4 стЯ 30 ЗакКну Акраїни «АрК вирКбниГтвК та Кбіг КрганічнКї сіКьськКгКспКдарсь-кКї прКдукГії та сирКвини»Я 3) ДК принГипів вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії (сирКвини)К зКкремаК наКежать принГип дКвгКстрКкКвКгК підтримання рКдючКсті ґрунту; забезпечення збереження та відтвКрення рКдючКсті ґрунтівК стійкКсті ґрунтів та біКККгічнКгК рКзмаїття ґрунтів метКдамиК які Кптимізують біКККгічну активність ґрунтівК забезпечують збаКансКване пКстачання пКживних речКвин дКя рКсКин; принГип вра-хування місГевКгК абК регіКнаКьнКгК екКККгічнКгК стану теритКрій під час вибКру категКрії прКдукГії дКя вирКб-ниГтва тКщКЯ Крім КГінки придатнКсті земеКь (ґрунтів) дКя вирК-бниГтва КрганічнКї прКдукГіїК закКнКдавеГь вимагаГ прК-ведення КГінки та підтвердження відпКвіднКсті вирКбни-Гтва КрганічнКї прКдукГії (сирКвини)К яка прКвКдиться КрганКм з КГінки відпКвіднКсті згіднК з правиКами прКГе-дури підтвердження відпКвіднКстіК які визначаються ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмування державнКї пККітики у сфері КГінки відпКвід-нКстіК та з детаКьними правиКами вирКбниГтва та Кбігу відпКвіднКї КрганічнКї прКдукГії (сирКвини)Я За резуКьта-тами КГінки відпКвіднКсті скКадаГться виснКвКк (звіт) аудитКра з сертифікаГіїК який прКтягКм двКх днів з дня закінчення КГінки відпКвіднКсті передаГться дК Кргану з КГінки відпКвіднКсті дКя прийняття рішення прК видачу абК прК відмКву у видачі сертифіката відпКвіднКстіЯ АГін-ка відпКвіднКсті вирКбниГтва КрганічнКї прКдукГії та/абК сирКвини прКвКдиться Кдин раз на два рКкиЯ АрКдукГія (сирКвина)К сертифікКвана в державах-чКенах ЄврКпейсь-кКгК сКюзу як КрганічнаК рКзміщуГться на ринку Акраїни 
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як Крганічна прКдукГія (сирКвина) без жКднКї дКдаткКвКї сертифікаГіїЯ АтжеК чинне закКнКдавствК Акраїни у сфері вирКб-ниГтва КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та си-рКвиниК зКкрема щКдК вимКг дК земеКь та ґрунтівК відпК-відаГ вимКгами закКнКдавства ЄврКпейськКгК сКюзуК щК узгКджуГться з зКбКв’язаннями Акраїни прК приведення наГіКнаКьнКгК закКнКдавства у відпКвідність з вимКгами закКнКдавства ЄврКпейськКгК сКюзуЯ ЗакКнКм Акраїни від 14 вересня 2006 рЯ «АрК дитяче харчування»262 передбаченКК щК у вирКбниГтві прКдуктів дитячКгК харчування застКсКвуГться сирКвинаК яка вирК-бКяГться переважнК у спеГіаКьних сирКвинних зКнахЯ ВКднКчасК згіднК із Гим ЗакКнКмК сирКвина – Ге сирКвина рКсКиннКгК та/абК твариннКгК пКхКдженняК щК викКрис-тКвуГться у вирКбниГтві дитячКгК харчування; спеГіаКьні сирКвинні зКни – регіКни абК Ккремі гКспКдарстваК щК від-пКвідають умКвам вирКбниГтва прКдукГії рКсКинниГтва і тваринниГтваК придатнКї дКя вигКтКвКення дитячКгК та діГтичнКгК харчуванняЯ сирКвинаК призначена дКя вирКбниГтва дитячКгК харчуванняК пКвинна відпКвідати КбКв’язкКвим парамет-рам безпечнКсті та мінімаКьним спеГифікаГіям якКстіК затвердженим ГентраКьним КрганКм викКнавчКї вКади з питань КхКрКни здКрКв’яЯ сирКвинаК щК викКристКвуГться у вирКбниГтві дитячКгК харчуванняК не мКже бути вирКб-Кена з генетичнК мКдифікКваних Крганізмів та/абК місти-ти генетичнК мКдифікКвані КрганізмиЯ ВирКбники сирКвини незаКежнК від фКрм вКаснКстіК які здійснюють вирКбниГтвК сирКвини у спеГіаКьних си-рКвинних зКнахК у першКчергКвКму пКрядку заКучаються дК викКнання державнКгК замКвКення на вирКбниГтвК 
–––––––– 262 ВідКмКсті ВерхКвнКї Аади АкраїниЯ – 2006Я – № 44Я – стЯ 433Я 
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сирКвини дКя вирКбКення дитячКгК харчуванняЯ А вирКб-ниГтві дитячКгК  харчування забКрКняГться викКристан-ня сирКвиниК щК містить гКрмКнаКьні препаратиК антибіК-тикиК заКишки важких метаКівК пестиГидівК радіКнукКідів та інших небезпечних речКвинК наявність яких не дКпус-каГться державними  санітарними нКрмами абК вміст яких перевищуГ максимаКьнК дКпустимі рівні заКишків у дитячКму харчуванніЯ Як бачимКК КснКвна мета ствКрення спеГіаКьних си-рКвинних зКн (ссЗ) збігаГться з метКю біКККгічнКгК зем-КерКбства – Ктримання висКкКякіснКї сіКьськКгКспКдар-ськКї прКдукГії за умКви КбмеженКгК викКристання засК-бів хімізаГії сіКьськКгК гКспКдарства (пестиГидівК мінера-Кьних дКбрив)Я ВимКги дК спеГіаКьних сирКвинних зКн передбачені у АКстанКві Кабінету Міністрів Акраїни від 3 жКвтня 2007 рЯ «АрК затвердження АКрядку надання статусу спе-ГіаКьнКї зКни з вирКбниГтва сирКвиниК щК викКристК-вуГться дКя вигКтКвКення прКдуктів дитячКгК та діГтич-нКгК харчування»263Я  спеГіаКьні сирКвинні зКни пКвинні відпКвідати та-ким загаКьним вимКгам:  – рКзташування на угіддяхК які наКежать дК земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначення;  – нКрмативнК КбґрунтКвана віддаКеність від прКми-сККвих підприГмств та інших Кб’ГктівК які мКжуть забруд-нювати навкККишнГ прирКдне середКвище;  – висКкий рівень рКдючКсті ґрунтів;  – відпКвідність сирКвини санітарнК-гігіГнічним ви-мКгам дК дитячКгК та діГтичнКгК харчуванняК КбКв’яз-кКвим параметрам безпечнКсті і мінімаКьним спеГифіка-Гіям якКстіК затвердженим ГентраКьним КрганКм викК-навчКї вКади з питань КхКрКни здКрКв’я;  
–––––––– 263 АфіГійний вісник  АкраїниЯ – 2007Я – № 76Я – стЯ 2819Я 
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– відпКвідність кКрмів дКя тварин вимКгам безпеч-нКсті та якКсті;  – викКнання актів закКнКдавства з питань ветери-нарнКї медиГини щКдК стану здКрКв’я тварин і санітарнК-гігіГнічних умКв їх утримання;  – наявність дКкументівК щК підтверджують реГстра-Гію вирКбника сирКвини у відпКвіднКму державнКму Кр-гані ветеринарнКї медиГиниЯ  А спеГіаКьній сирКвинній зКні забКрКняються: – здійснювати вирКбниГтвК тваринниГькКї прКдук-Гії із застКсуванням гКрмКнаКьних та інших препаратів штучнКгК пКхКдження;  – вирКщувати і викКристКвувати генетичнК мКдифі-кКвані Крганізми рКсКиннКгК та твариннКгК пКхКдженняЯ  А спеГіаКьній сирКвинній зКні мКжуть застКсКвувати-ся за спеГіаКьними технКККгіями пестиГиди та агрКхіміка-ти прирКднКгК пКхКдженняК щК забезпечуГ вирКбниГтвК сирКвиниК яка відпКвідаГ КбКв’язкКвим санітарнК-гігіГніч-ним вимКгам дК дитячКгК та діГтичнКгК харчуванняЯ  статус спеГіаКьнКї сирКвиннКї зКни надаГться вирК-бникКві сирКвини за відпКвідним рішенням Аади міністрів АвтКнКмнКї АеспубКіки КримК рКзпКрядженням гКККви КбКаснКїК севастКпККьськКї міськКї держадміністраГій стрК-кКм на п’ять рКківЯ лентраКьний Крган викКнавчКї вКади з питань аграрнКї пККітики здійснюГ реГстр спеГіаКьних сирКвинних зКнЯ     
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 1Я Назвіть систему закКнКдавства АкраїниК яке регу-КюГ віднКсини у сфері безпечнКсті та якКсті сіКьськКгКс-пКдарськКї прКдукГіїЯ 2Я Дайте визначення пКняття «сіКьськКгКспКдарсь-ка прКдукГія»Я 
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3Я ЩК таке ККдекс АКіментаріус (Codex Alіgentarіuo)? 4Я Який статус НаГіКнаКьнКї кКмісії Акраїни з ККдексу АКіментаріус? 5Я АрКанаКізуйте КснКвні нКрмативнК-правКві акти у сфері стандартизаГії та сертифікаГії прКдукГіїЯ 6Я Які КсКбКивКсті правКвих вимКг щКдК Кбігу сіКь-ськКгКспКдарськКї прКдукГії?   
ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 

 1Я Абґрунтуйте пКняття «наГіКнаКьна безпека держави»Я 2Я співвіднКшення пКнять «вирКбниГтвК КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії та сирКвини» та «вирКб-ниГтвК сирКвиниК щК викКристКвуГться у вирКбниГтві дитячКгК харчування»Я АсКбКивКсті правКвКгК режиму земеКьних діКянКкК щК викКристКвуються дКя вирКбниГ-тва КрганічнКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії і сирКвини та спеГіаКьних сирКвинних зКнЯ 3Я Аерспективи правКвКгК регуКювання в Акраїні викКристання ГМА-прКдукГіїЯ   
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ТЕМА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЗ 
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 

ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 
Значення проблеми соціального розвитку села в су-

часний період, її законодавче закріплення 
Організаційно-економічні та правові засади, що за-

безпечують пріоритетність соціального розвитку села. 
Соціальна захищеність селян 

Сталий розвиток сільських територій як пріорите-
тний напрям державної аграрної політики держави  

ЗНАЧЕННЗ ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 

В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД, 
ЇЇ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЗ  АрКгКККшення на кКнституГійнКму рівні Акраїни сКГіаКьнКюК правКвКю державКю вказуГ на пріКритет у визначенні засад державнКї пККітики прав Кюдини та га-рантій їх захисту (стЯ 3 ККнституГії Акраїни)Я ЗКкремаК КсКбКиве значення маГ захист прав сеКянК які станКвКять практичнК третину насеКення державиЯ  АдніГю з ГіКей сКГіаКьнК-екКнКмічнКї пККітики дер-жави пКвиннК бути сприяння невпиннКму та пКстійнКму підвищенню дКбрКбуту сіКьськКгКспКдарських праГівни-ків і гарантування їм якКмКга біКьшКю мірКю стабіКьнКсті та забезпечення рКбКтКю й засКбами існування (пЯ 4 АекК-мендаГій щКдК пКкращення умКв життя та праГі Кренда-рівК здККьників та анаККгічних категКрій сіКьськКгКспК-дарських праГівниківК ухваКених МіжнарКднКю Крганіза-ГіГю праГі від 25 червня 1968 рЯ № 132)Я АріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа Кб’ГктивнК випКиваГ з винят-
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кКвКї значущКсті та незаміннКсті вирКбКюванКї прКдукГії сіКьськКгК гКспКдарства у життГдіяКьнКсті Кюдини і сус-піКьстваК з пКтреби відрКдження сеКянства як гКспКдаря земКіК нКсія мКраКі та наГіКнаКьнКї куКьтуриЯ АднакК як зазначиКа прКфесКр НЯ ІЯ ТитКваК прКбКеми захисту прав грКмадян в КсКбі сеКян перебувають у гКи-бКкій кризіЯ Аї гКККвнКю причинКю Г невикКнання держа-вКю свКїх сКГіаКьних пубКічнК-правКвих функГійЯ АефКрми аграрнКгК сектКра матимуть пКзитивні ре-зуКьтати Кише за умКви їх сКГіаКьнКгК спрямування та підвищення життГвКгК рівня сіКьськКгК насеКенняЯ ТКму в АснКвних засадах рКзвитку сКГіаКьнКї сфери сеКаК схваКе-них АказКм Арезидента Акраїни від 20 грудня 2000 рЯ на-гКККшуГтьсяК щК «збереження і рКзвитКк сеКаК забезпе-чення пКвнКГіннКгК відтвКрення в ньКму українськКї наГії пКвиннК стати Кдним з пріКритетних завдань держави»Я сКГіаКьний рКзвитКк сеКа Г Кдним із найважКивіших принГипів аграрнКгК праваЯ  сіКьський рКзвитКк пКтребуГ кКмпКекснКгК підхКду дК вирішення всіх прКбКем сіКьськКгК регіКну – сКГіаКь-нихК екКнКмічнихК екКККгічнихК демКграфічних та інЯ сКГі-аКьне відрКдження сеКа та підвищення ефективнКсті аг-рарнКгК вирКбниГтва – прКГеси КрганічнК пКв’язаніЯ сКГіаКь-нК-екКнКмічний рКзвитКк сеКа визначають як прКГес змінК спрямКваних на підвищення рівня рКзвитку екКнКмічнКї та сКГіаКьнКї сфер сіКьських регіКнівК із мінімаКьними втратами дКя прирКднКгК середКвища і найбіКьшим рів-нем задКвККення пКтреб сіКьськКгК насеКення та інте-ресів державиЯ В аграрнК-правКвій Кітературі ще недКстатньК дКс-КідженК питання щКдК рКзуміння пКняття «сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа»Я АрКбКеми сКГіаКьнКгК рКзвитку не ГіКкКм вирішені ні у закКнКдавствіК ні у практиГі діяКьнКсті дер-жавних КрганівК Крганів місГевКгК самКврядуванняК та й самих аграрних суб’ГктівЯ  
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За радянських часів практичнК всі питання щКдК на-дання сКГіаКьних бКаг сеКянамК прКведення бКагКустрКю насеКених пунктів вирішуваКися безпКсередньК кККгКс-памиК щК буКК закріпКенК тКгКчасним закКнКдавствКм (Аримірним статутКм сіКьськКгКспКдарськКї артіКіК при-йнятим Другим з’їздКм кККгКспників-ударників 17 КютКгК 1935 рЯК Аримірним статутКм кККгКспуК прийнятим ІІІ Все-сКюзним з’їздКм кККгКспників 27 КистКпада 1969 рЯК Ари-мірним статутКм кККгКспуК прийнятим ІV ВсесКюзним з’їздКм кККгКспників 25 березня 1988 рЯ)Я  Аершим закКнКм АкраїниК спрямКваним на відрК-дження українськКгК сеКянстваК з яким пКв’язуГться нКвий етап у правКвКму регуКюванні сКГіаКьних віднКсин на сеКіК став ЗакКн «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в нарКднКму гКспКдарст-ві» від 17 жКвтня 1990 рЯ (щК діГ в редакГії від 15 травня 1992 рЯ)Я А ГьКму нКрмативнК-правКвКму акті вперше буКи визначені умКвиК зміст і межі пріКритетнКсті рКзвитку сК-ГіаКьнКї сфери сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в структурі нарКднКгК гКспКдарстваК неКбхідність сприяння сКГіаКьній захищенКсті сіКьськКгК насеКенняЯ На жаКьК дКстатньК прКгресивні пКККження ГьКгК ЗакКну Г декКаративнимиК зважаючи на недККпраГьКва-ність йКгК фінансКвК-екКнКмічнКгК КбґрунтуванняК невід-пКвідність пКставКених у ньКму завдань мКжКивКстям бюджетнКгК фінансуванняЯ  В юридичній Кітературі під час трактування пКняття «сКГіаКьний рКзвитКк сеКа»К зазначаГтьсяК щК Ге – суспі-Кьні віднКсиниК спрямКвані на вдКскКнаКення спКсКбу життя сіКьськКгК насеКення; забезпечення дКстатньКгК життГвКгК рівня сіКьськКгК насеКення на рівні стандартів сучаснКгК рКзвитку суспіКьства; підвищення якКсті життя сіКьськКгК насеКенняЯ ТКбтК акГентКванК не на кіКькісних пКказниках КбКаштування сіКьських насеКених пунктівК а 
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насамперед на забезпеченні сеКян якіснКю сКГіаКьнКю інфраструктурКю та пКсКугамиЯ А ширКкКму рКзумінні «сКГіаКьний рКзвитКк сеКа» – Ге істКричний прКГесК який КхКпКюГ кКмпКекс сКГіаКьнК-екКнКмічних захКдів із рКзвитку сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваК рКзширення у сіКьській місГевКсті устанКв КсвітиК куКьтуриК КхКрКни здКрКв’яК тКргівКіК пКбутКвКгК КбсКугКвуванняК перетвКренню сіК у наКежнК КбКаштКва-ні насеКені пунктиЯ А вузькКму рКзумінні «сКГіаКьний рКз-витКк сеКа» – суспіКьні віднКсиниК спрямКвані на вдКскК-наКення спКсКбу життя сіКьськКгК насеКення на КснКві рКзширення і підвищення ефективнКсті суспіКьнКгК ви-рКбниГтваК пККіпшення умКв праГіК рКзвитку середКвища матеріаКьнКгКК сКГіаКьнК-куКьтурнКгКК кКмунаКьнК-пКбу-тКвКгК КбсКугКвуванняЯ АтжеК сКГіаКьний рКзвитКк сеКа сКід рКзгКядати як вид аграрних віднКсинК пКв’язаних із забезпеченням умКв праГіК гіднКгК життя і віКьнКгК рКзвитку сіКьськКгК насеКенняЯ З усіГї різнКманітнКсті віднКсинК пКв’язаних із сКГіа-Кьним рКзвиткКм сеКаК мКжна виКкремити декіКька груп:  1) сКГіаКьнК-трудКві віднКсиниК які КхКпКюють від-нКсини з забезпечення сКГіаКьних прав у сфері трудКвКї діяКьнКсті грКмадян (правК на віКьну праГюК вибір виду занять і прКфесіїК на сприятКиві умКви праГіК на встанКв-Кений закКнКдавствКм рКзмір мінімаКьнКї зарКбітнКї пКа-ти тКщК);  2) сКГіаКьнК-куКьтурні віднКсиниК які вкКючають ві-днКсини з забезпечення сКГіаКьних прав у сфері куКьтур-нКгК рКзвитку грКмадян (правК на житККК КсвітуК медичне КбсКугКвуванняК участь у куКьтурнКму життіК свКбКду ху-дКжньКїК наукКвКїК технічнКї та інших видів твКрчКстіК ін-теКектуаКьну вКасність тКщК);  3) віднКсини сКГіаКьнКгК забезпечення сіКьськКгК насеКення (правК на сКГіаКьне забезпечення за вікКмК на випадКк хвКрКбиК інваКіднКстіК втрати гКдуваКьника та інЯ);  
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4) віднКсини з сКГіаКьнКгК КбсКугКвування сіКьськК-гК насеКення (Ге діяКьність сКГіаКьних сКужб з сКГіаКьнКї підтримкиК надання сКГіаКьнК-пКбутКвихК сКГіаКьнК-медич-нихК психКККгК-педагКгічнихК сКГіаКьнК-правКвих пКсКуг і матеріаКьнКї дКпКмКгиК прКведення сКГіаКьнКї адаптаГії та реабіКітаГії грКмадянК які перебувають у скКадній жит-тГвій ситуаГії)Я ВажКивим засКбКм впКиву на суспіКьні віднКсини з сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа Г державні ГіКьКві прКграмиК під якими сКід рКзуміти сукупність захКдівК спрямКваних на вирішення Ккремих сКГіаКьних прКбКем на сеКіК пКв’язаних із дКсягненням метиК пКставКенКї державКю і суспіКьствКмК Кбмежені у часі та теритКріГюЯ  АКстанКвКю Кабінету Міністрів Акраїни від 19 вере-сня 2007 рЯ № 1158 затверджена Державна ГіКьКва прК-грама рКзвитку українськКгК сеКа на періКд дК 2015 рЯ А АрКграмі вказанКК щК найгКстрішими прКбКемами на сеКі Г відсутність мКтиваГії дК праГіК бідністьК трудКва мігра-ГіяК безрКбіттяК занепад сКГіаКьнКї інфраструктуриК пКг-КибКення демКграфічнКї кризи та відмирання сіКЯ АснКв-нКю метКю АрКграми Г забезпечення життГздатнКсті сіКь-ськКгК гКспКдарстваК йКгК кКнкурентКспрКмКжнКсті на внутрішньКму і зКвнішньКму ринкуК гарантування прКдК-вККьчКї безпеки країниК збереження сеКянства як нКсія українськКї ідентичнКстіК куКьтури і духКвнКстіЯ  АКзвитКк сКГіаКьнКї сфери сеКа та аграрнКгК сектК-ра мКже бути забезпечений шКяхКм впрКвадження сКГіа-Кьних стандартів та нКрмативів у сіКьській місГевКсті; здійсненням захКдівК спрямКваних на рКзвитКк підприГм-ниГтва та вирішення прКбКем зайнятКсті на сеКіК рКзвит-кКм транспКртнКгК спККучення та зв’язкуК удКскКнаКен-ням інженернКї інфраструктуриК рКзвиткКм житККвКгК будівниГтва та кКмунаКьнКгК гКспКдарстваК КсвітиК меди-чнКгК КбсКугКвуванняК куКьтурнК-дКзвіКьнКї діяКьнКсті в 
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сіКьській місГевКстіК збереженням і рКзвиткКм традиГій-нКї куКьтури регіКнівК пККіпшенням пКбутКвКгК КбсКугК-вування сіКьськКгК насеКенняК рКзвитКк фізичнКї куКьту-ри і спКрту на сеКіК рКзвиткКм тКргКвеКьнКгК КбсКугКву-вання сіКьськКгК насеКенняК ствКренням умКв дКя заКхК-чення мКККді дК рКбКти і прКживання у сіКьській місГевК-стіК державнКю підтримкКю рКзвитку депресивних сіКьсь-ких теритКрійК удКскКнаКенням системи управКіння рКз-виткКм сіКьських теритКрійК фінансКвим забезпеченням здійснення захКдів із рКзвитку сКГіаКьнКї сфери сеКа та сіКьських теритКрійЯ АравКвКму регуКюванню сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа як правКвКму інституту характерні певні принГипиЯ АринГипи правКвКгК регуКювання сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа – Ге виражені у нКрмах права керівні ідеїК пКККженняК які визначають зміст віднКсин з забезпечення сприятКи-вих умКв праГіК гіднКгК життя і віКьнКгК рКзвитку КюдиниЯ АринГипи правКвКгК регуКювання сКГіаКьнКгК рКз-витку сеКа рКзкривають зміст захисту сКГіаКьних прав і закКнних інтересів сіКьськКгК насеКенняК а гарантії Г умК-вКю реаКізаГії Гих принГипівЯ А юридичній Кітературі виКкремКюють такі КснКвні принГипи правКвКгК регуКювання сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа: 1Я АринГип встанКвКення гідних умКв життя сіКьсь-кКгК насеКенняЯ АравК кКжнКгК на дКстатній життГвий рівень дКя себе і свКГї сім’їК щК КхКпКюГ дКстатнГ харчу-ванняК КдягК житКК гарантуГться стЯ 48 ККнституГії Акраї-ниК яка відпКвідаГ вимКгам міжнарКдних нКрмативнК-правКвих актівК зКкремаК ЗагаКьній декКараГії прав Кюди-ни 1948 рЯ та МіжнарКднКму пакту прК екКнКмічніК сКГіа-Кьні і куКьтурні права 1966 рЯ АравК на дКстатній життГвий рівень наКежить дК сКГіаКьних правК під якими рКзуміють мКжКивКсті грКма-



504 

дянина бути пКвнКГінним суб’ГктКм суспіКьних віднКсинК мати неКбхідні дКя рКзвитку та існування умКвиК праваК щК забезпечують йКгК найважКивіші пКтребиК гідний рі-вень життя і рКзвитКкЯ З метКю забезпечення сКГіаКьних прав ЗакКнКм Акраїни від 5 жКвтня 2000 рЯ «АрК державні сКГіаКьні стандарти та державні сКГіаКьні гарантії» вста-нКвКенК державні сКГіаКьні стандарти й нКрмативи у сфері сКГіаКьнКгКК житККвК-кКмунаКьнКгКК транспКртнКгК КбсКугКвування та зв’язкуК КхКрКни здКрКв’яК забезпечен-ня навчаКьними закКадами та КбсКугКвування закКадами куКьтуриЯ АснКвним еКементКмК щК визначаГ життГвий рівень грКмадянК Г Кдержувана ними зарКбітна пКатаЯ На жаКьК сіКьське гКспКдарствК за рівнем зарКбітнКї пКати серед гаКузей екКнКміки Акраїни пКсідаГ КстаннГ місГеЯ 2Я АринГип сКГіаКьнКї рівнКстіЯ Держава забезпечуГ рівність усіх перед закКнКмЯ сКГіаКьна держава прагне дК КіквідаГії сКГіаКьнКї нерівнКстіЯ ВКднКчас спКсКбиК які застКсКвуються дКя дКсягнення ГіГї метиК дКвККі різнКма-нітніЯ Ними мКжуть бути сКГіаКьні кКрективиК які внК-сяться у правКві віднКсиниК державне втручання в суспі-Кьні віднКсини (КхКрКна праГі)К забезпечення загаКьнКдК-ступних найважКивіших бКаг і пКсКуг (рКзвитКк системи КхКрКни здКрКв’яК Ксвіти)К пККіпшення сКГіаКьнКгК станК-вища шКяхКм державних випКат тКщКЯ 3Я АринГип сКГіаКьнКї справедКивКсті пККягаГ у ствКренні рівних умКв дКя всіх суб’Гктів віднКсин із сКГіа-КьнКгК рКзвитку сеКаЯ ЗакКнКм Акраїни від 18 жКвтня 2005 рЯ «АрК КснКвні засади державнКї аграрнКї пККітики на періКд дК 2015 рКку» встанКвКенКК щК Кдним із пріКри-тетних напрямів підвищення сКГіаКьнКгК захисту і життГ-вКгК рівня сеКян Г набКиження та вирівнювання умКв життГдіяКьнКсті міськКгК і сіКьськКгК насеКенняК фКрму-вання кКмпКекснКї системи підприГмствК устанКв і Кргані-заГійК які надаватимуть неКбхідні пКсКуги сіКьськКму на-сеКенню (пЯ 5 стЯ 4)Я 
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4Я АринГип сКГіаКьнКї відпКвідаКьнКсті передбачаГК щК КрганізаГіїК підприГмстваК устанКви й інші суб’ГктиК які здійснюють свКю діяКьність у сіКьській місГевКстіК зК-бКв’язані дКя свКїх праГівників за рахунКк вКасних кКштів забезпечувати прКфесійну і технічну безпекуК знижувати сКГіаКьнК-психКККгічні ризики праГі та інЯ 5Я АринГип державнКї підтримки сКГіаКьнКгК рКзви-тку сеКаЯ Як відКмКК сіКьське гКспКдарствК несе значні збиткиК пКв’язані з диспаритетКм Гін на прКмисККву і сіКьськКгКспКдарську прКдукГіюК непКатежамиК непКвним і несвКГчасним бюджетним фінансуваннямЯ Аівень дКхКдів значнКї частини сіКьськКгКспКдарських вирКбників не даГ змКги їм вести вирКбниГтвК на рКзширеній КснКвіК підт-римувати й КнКвКювати матеріаКьнК-технічну базу і сКГіаКь-ну інфраструктуруЯ Все Ге зумКвКюГ неКбхідність надання сеКу державнКї підтримкиЯ Така підтримка надаГтьсяК як правиККК шКяхКм викКристання екКнКмічних метКдів ре-гуКюванняК аКе здійснюГться вКна у певних правКвих фК-рмахЯ ЗакКн Акраїни від 24 червня 2004 рЯ «АрК державну підтримку сіКьськКгК гКспКдарства» визначаГ КснКви державнКї пККітики у бюджетнійК кредитнійК ГінКвійК страхКвійК регуКятКрній та інших сферах державнКгК управКіння щКдК стимуКювання вирКбниГтва сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГії та рКзвитку аграрнКгК ринкуК а та-кКж забезпечення прКдКвККьчКї безпеки насеКенняЯ А стЯ 2 ЗакКну Акраїни від 18 січня 2001 рЯ «АрК сти-муКювання рКзвитку сіКьськКгК гКспКдарства на періКд 2001–2004 рКків»К який визначаГ КснКвні засади держав-нКї пККітики на періКд рефКрмування сіКьськКгК як пріК-ритетнКї гаКузі нарКднКгК гКспКдарстваК встанКвКенКК щК пріКритетний рКзвитКк сіКьськКгК гКспКдарства забезпе-чуГться шКяхКм: підтримання стабіКьнКї закКнКдавчКї та нКрмативнК-правКвКї бази з метКю забезпечення перед-бачуваних умКв рКзвитку підприГмниГтва в сіКьськКму 
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гКспКдарстві; невтручання Крганів викКнавчКї вКади у вибір фКрм гКспКдарювання та гКспКдарську діяКьність суб’Гктів підприГмниГтваК крім випадківК передбачених закКнами; стимуКювання рКзвитку приватнКгК підприГм-ниГтва; забезпечення суб’Гктам гКспКдарювання захисту прав вКаснКсті на земКюК майнК та резуКьтати свКГї праГі; державнКї підтримки наукКвих дКсКіджень пК ствКренню та впрКвадженню нКвих екКККгічнК чистих ресурсКзбері-гаючих технКККгій вирКщуванняК пКгКибКенКї перерКбки сіКьськКгКспКдарськКї сирКвини та вигКтКвКення з неї кКнкурентКздатнКї вітчизнянКї прКдукГії; прКведення закупКк сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії дК державних ресурсів; підтримки сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКб-никівК інфраструктури аграрнКгК ринкуК вирКбниГтва стратегічнК важКивих видів сіКьськКгКспКдарськКї прКду-кГіїК спрямКваних на забезпечення прКдКвККьчКї безпеки держави; фКрмування ГінКвКгКК пКдаткКвКгК і кредитнКгК механізмів з урахуванням спеГифіки сіКьськКгК гКспКдар-ства як гаКузі з сезКнним характерКм вирКбниГтваК упКві-Кьненим КбКрКтКм капітаКу і низькКю нКрмКю прибутку; дКтування вирКбниГтва прКдукГії тваринниГтваК рибниГ-тва та рибаКьстваК КьКну; сприяння рКзширенню вітчиз-нянКї сирКвиннКї бази дКя вирКбниГтва тютюнКвих вирК-бівК а саме введенням КбКв’язкКвКгК викКристання вирК-щенКї і ферментКванКї в Акраїні тютюнКвКї сирКвини у вітчизняних сигаретах неКіГензКваних марКкК захищених знакКм дКя тКварів Акраїни; пКГднання КбКв’язкКвКгК і дКбрКвіКьнКгК страхування; ствКрення умКв дКя забезпе-чення кредитами сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбни-ків з урахуванням сезКннКсті вирКбниГтва; сприяння рКз-витку мережі дКрадчих сіКьськКгКспКдарських сКужб і системи мКнітКрингу аграрнКгК ринкуЯ 6Я АринГип стаККгК сКГіаКьнКгК рКзвитку сіКьських теритКрій та сіКьськКгК насеКення передбачаГ сКГіаКьнКК 
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екКнКмічнК й екКККгічнК збаКансКваний їх рКзвитКкК спрямКваний на ствКрення екКнКмічнКгК пКтенГіаКуК пКвнКГіннКгК життГвКгК середКвища дКя сучаснКгК та наступних пКкККінь на КснКві раГіКнаКьнКгК викКрис-тання ресурсівК технКККгічнКгК переКснащення і рестру-ктуризаГії підприГмствК удКскКнаКення сКГіаКьнКїК вирК-бничКїК транспКртнКїК кКмунікаГійнК-інфКрмаГійнКїК ін-женернКї інфраструктуриЯ 7Я АринГип демКкратизаГії. А прКГесі фКрмування державнКї аграрнКї пККітики грКмадськість здКбуваГ реа-Кьні мКжКивКсті впКивати на прКГес ухваКення рішеньК щК підтверджуГться наявністю низки правКвих нКрм та фКрмуванням практики їх застКсуванняЯ А стЯ 10 ЗакКну Акраїни «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в нарКднКму гКспКдарстві» вказанКК щК держава захищаГ сіКьську пКсеКенську мере-жу незаКежнК від категКріїК веКичини та місГя рКзташу-вання сіКьських насеКених пунктівЯ Будь-які перетвКрен-ня сіКьських пКсеКень (Кб’ГднанняК рКз’ГднанняК перейме-нуванняК переведення дК іншКї категКрії тКщК) мКжуть здійснюватись за рішенням сесій райКнних Аад Кише з вККі житеКів Гих пКсеКеньЯ   
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРІОРИТЕТНІСТЬ 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА. 
СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ СЕЛЗН 

 ВисКкий рівень сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку сеКа Г КснКвнКю умКвКю прКдКвККьчКгК та сирКвиннКгК забезпечення державиК її екКнКмічнКї незаКежнКстіЯ 
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А статті 1 ЗА «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКз-витку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в нарКднКму гКспКдарстві» серед КрганізаГійнК-екКнКмічних та правК-вих захКдівК щК забезпечують пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу виКкрем-КенК: надання агрКпрКмисККвим тКварКвирКбникам права віКьнКгК вибКру фКрм вКаснКсті і напрямів трудКвКї та гКспКдарськКї діяКьнКстіК пКвнКї вКаснКсті на резуКьтати свКГї праГі; ствКрення неКбхіднКї ресурснКї бази дКя все-бічнКгК задКвККення вирКбничих пКтреб і рКзвитку сКГіа-КьнКї інфраструктури; зміни державнКї інвестиГійнКї пК-КітикиК зКкрема спрямування інвестиГій на першКчергКве ствКрення матеріаКьнК-технічнКї бази пК вирКбниГтву засКбів механізаГіїК хімізаГіїК перерКбнКї прКмисККвКстіК будівеКьнКї індустрії дКя агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу з метКю пККіпшення йКгК сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК станК-вища і наукКвКгК забезпечення та сКГіаКьних умКв життГ-діяКьнКсті трудКвих кККективів; пКвнКгК ресурснКгК за-безпечення капітаКьних вкКадень дКя сКГіаКьнК-екКнК-мічнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу; еквіваКентнКгК тКварККбміну між прКмисККвістю та сіКь-ським гКспКдарствКм на КснКві паритетнКгК ГінКутвКрен-ня на їх прКдукГію; регуКювання віднКсин агрКпрКмисКК-вих тКварКвирКбників і держави за дКпКмКгКю системи бюджетнКгК фінансуванняК кредитуванняК КпКдаткуванняК страхування і з ширКким застКсуванням кКмпКексу піКьг; фКрмування наКежнКї сКГіаКьнКї інфраструктури сеКа; спрямування демКграфічнКї пККітики на зміну міграГій-них прКГесів на кКристь сеКаК ствКрення сКГіаКьнК-екКнКмічних умКв дКя прирКднКгК прирКсту сіКьськКгК насеКенняК всебічнКгК рКзвитку сім’ї; підгКтКвки і підви-щення кваКіфікаГії спеГіаКістів та кадрів масКвих прКфе-сій дКя всіх гКспКдарств і напрямів вирКбничКї діяКьнКсті; ствКрення рівних мКжКивКстей дКя всіх грКмадянК які пК-
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стійнК прКживають і праГюють у сіКьській місГевКстіК в задКвККенні сКГіаКьнихК куКьтурнК-Ксвітніх і пКбутКвих пКтреб; ствКрення системи аграрнКгК закКнКдавстваЯ  АріКритетність рКзвитку сКГіаКьнКї сфери сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу забезпечуГться змінКю структури інвестиГій в екКнКміГіК переКріГнтаГіГю прК-мисККвКгК вирКбниГтва на їх пКтребиК зрКстанням Кбся-гів капітаККвкКадень і матеріаКьнК-технічних ресурсівЯ НКві прКграми сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку Акраїни не мКжуть бути прийняті без урахування пріКритетнКсті рКзвитку сеКаЯ ФКрмування прКграм будівеКьнК-мКнтажних рКбіт і забезпечення їх матеріаКьнК-технічними ресурсами та КбКаднанням на всіх рівнях управКіння здійснюються в пКрядкуК за якКгК пКтреби агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу та інших гаКузейК щК здійснюють капітаКьні вкКадення в рКзвитКк сКГіаКьнКї і вирКбничКї сфери сеКаК задКвККь-няються першКчергКвК і в пКвнКму КбсязіЯ АрКмисККві підприГмстваК будівеКьні та інші Кргані-заГії кКмпенсують у пКвнКму Кбсязі збитки за невикКнан-ня пКставКк матеріаКьнК-технічних ресурсів абК будівеКь-нК-мКнтажних рКбітЯ  А статті 6 ЗА «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзви-тку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в нарКднКму гКс-пКдарстві» передбаченК державне інвестування рКзвитку сКГіаКьнКї сфери сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексуЯ  Адним із КснКвних напрямів підвищення сКГіаКьнК-гК захисту і життГвКгК рівня сеКян Г забезпечення надій-нКгК функГіКнування сКГіаКьнКї інфраструктури сеКа в нКвих екКнКмічних умКвахЯ Невід’ГмнКю скКадКвКю сКГіаКьнКї інфраструктури сеКа Г мережа закКадівК щК здійснюють діяКьністьК спря-мКвану на задКвККення сКГіаКьнК-куКьтурних пКтреб у духКвних та матеріаКьних бКагахЯ 
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БудівниГтвК в сіКьській місГевКсті Кб’Гктів КсвітиК КхКрКни здКрКв’яК куКьтури і спКртуК вКдКпрКвКдівК кана-КізаГійних систем та спКрудК мережі газК- і еКектрКпКста-чанняК шКяхівК Кб’Гктів сКужби пКбутуК бКагКустрій тери-тКрійК а у трудКнедКстатніх сеКахК крім тКгКК спКрудження житКа здійснюГться за рахунКк державнКгК та місГевКгК бюджетівЯ  ФункГії рКзпКрядника ГіКьКвих державних Гентра-КізКваних капітаККвкКадень у сКГіаКьну сферу сеКа пКк-Кадаються на Кргани місГевКгК та регіКнаКьнКгК самКвря-дування і місГеву державну адміністраГіюК які несуть Кд-накКву відпКвідаКьність з іншими учасниками інвести-ГійнКгК прКГесу за ГіКьКве та ефективне їх викКристанняЯ БудівниГтвК меКіКративнихК гідрКтехнічнихК еКект-рКенергетичних спКруд та мережК КбвКднення земеКьК здійснення прКтиерКзійних захКдівК хімічнКї меКіКраГіїК закКадка багатКрічних насадженьК будівниГтвК і технічне переКзбрКГння підприГмств перерКбнКї прКмисККвКстіК сприяння рКзвиткКві фермерських гКспКдарствК кККекти-вних та інших підприГмствК фКрмування вирКбничКї ін-фраструктури в сіКьській місГевКсті здійснюються відпК-віднК дК державних прКграмЯ Витрати на утримання всіх закКадів сКГіаКьнК-куКьтурнКгК та спКртивнКгК призначення в сіКьській міс-ГевКстіК зКкрема будинків дКя інваКідів і ветеранів праГіК дитячК-юнаГьких спКртивних шкіКК а такКж на прКведен-ня фізкуКьтурнК-спКртивних захКдів фінансуються з бю-джетуЯ Аднак прКбКема недКфінансування Гих закКадів Г актуаКьнКю уже біКьш ніж два десятки рКківЯ Асі шКяхиК щК зв’язують сіКьські насеКені пункти (зКкрема в межах Гих насеКених пунктів) з мережею шКя-хів загаКьнКгК кКристуванняК наКежать дК категКрії шКя-хів загаКьнКгК кКристування і разКм з усіма під’їзними шКяхами дК сіКьських насеКених пунктів передаються на 
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баКанс АкраїнськКму державнКму кКнГерну пК будівниГт-вуК ремКнту та утриманню автКмКбіКьних шКяхівЯ ЗабКрК-няГться КіквідаГіяК реКрганізаГія та перепрКфіКювання закКадів КхКрКни здКрКв’яК КсвітиК сКГіаКьнКгК захисту насеКення (будинки-інтернати дКя престаріКих та інваКі-дів) у сіКьській місГевКстіЯ ВажКиве значення маГ стЯ 7 ЗА «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКек-су в нарКднКму гКспКдарстві»К яка передбачаГ екКнКмічне стимуКювання трудКвих кККективів підприГмств і Кргані-заГійК які викКнують рКбКти дКя агрКпрКмисККвКгК кКм-пКексуЯ З ГіГю метКю непрКфіКьні прКмисККві підприГмс-тваК щК викКнують державне замКвКення на прКектування та вигКтКвКення машинК КбКаднання і запасних частин дКя агрКпрКмисККвКгК кКмпКексуК вкКючаючи Кб’Гкти сКГіаКьнК-куКьтурнКгК призначенняК забезпечуються ма-теріаКами ГентраКізКванКЯ Адержані за рахунКк ГьКгК дК-хКди не КпКдаткКвуютьсяЯ ДКхКди будівеКьнихК мКнтаж-нихК прКектних та інших підприГмств і КрганізаГійК Кдер-жані в резуКьтаті спКрудження в сіКьській місГевКсті жи-тКаК Кб’Гктів пКбутуК куКьтуриК тКргівКіК КхКрКни здКрКв’яК фізкуКьтури і спКртуК КсвітиК зв’язкуК шКяхівК енергетич-нихК газКвих і вКдКрКзпКдіКьних системК тваринниГьких приміщеньК інженернК-технічних кКмпКексів машиннК-трактКрнКгК парку та інших Кб’ГктівК які впКивають на пККіпшення сКГіаКьнКгК станКвища сеКаК не КпКдаткКву-ютьсяЯ Не КпКдаткКвуГться частина дКхКду підприГмствК КрганізаГійК щК витрачаГться на рКзвитКк та утримання сКГіаКьнКї сфери сеКаК Кб’Гктів тКргівКі і пКбутКвКгК Кб-сКугКвуванняК фізичнКї куКьтури і спКрту в сіКьській міс-ГевКстіЯ АднакК пКпри веКикий пКзитив ГіГї нКрмиК згіднК з КснКвним нКрмативним дКкументКм держави – підстави дКя надання пКдаткКвих піКьг і пКрядКк їх застКсування визначаються викКючнК АКдаткКвим кКдексКм Акраїни (а ним Гі піКьги не передбачені)Я 
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АКздіК ІІІ ЗА «АрК пріКритетність сКГіаКьнКгК рКзви-тку сеКа та агрКпрКмисККвКгК кКмпКексу в нарКднКму гКспКдарстві» присвячений питанням сКГіаКьнКї захище-нКсті сеКян і сіКьськКгКспКдарських підприГмствЯ А стЯ 8 закріпКенКК щК сеКу надаГться перевага пКрівнянК з міс-тКм (у рКзрахунку на душу насеКення) у спКрудженні жи-тКаК Кб’Гктів КсвітиК куКьтури і спКртуК КхКрКни здКрКв’яК пКбутуК тКргівКіК газифікаГіїК вКдК- і еКектрКпКстачанняК теКефКнізаГіїК зв’язкуК кКмунаКьних Кб’ГктівК в пКсКугах радіК і теКебаченняК забезпечуються рівні з містКм умКви пКстачання прКмисККвими та прКдКвККьчими тКварамиК а такКж рівень медичнКгКК куКьтурнКгКК спКртивнКгКК кК-мунаКьнК-пКбутКвКгКК транспКртнКгК і тКргКвеКьнКгК КбсКугКвування за наукКвК КбґрунтКваними нКрматива-миЯ ЗакКнКм встанКвКені піКьги КсКбамК які пересеКяються і прКживають у трудКнедКстатніх насеКених пунктахК а такКж піКьги дКя індивідуаКьнКгК житККвКгК будівниГтва на земКях сіКьських насеКених пунктівЯ Критерій трудК-недКстатніх насеКених пунктів з урахуванням чисеКьнКсті праГездатних житеКів та інших фактКрівК а такКж види піКьг визначаються АрядКм АкраїниК а переКік Гих насе-Кених пунктів – місГевими АадамиЯ сіКьські житеКі та праГівники агрКпрКмисККвКгК кКмпКексуК які прКживають у сеКищах міськКгК типуК ви-кКристКвують еКектрКенергію за піКьгКвими тарифамиЯ КіКькість еКектрКенергіїК щК КпКачуГться за піКьгКвими тарифамиК встанКвКюГться АрядКмЯ лі піКьги пКширю-ються такКж на пенсіКнерівК які перед вихКдКм на пенсію праГюваКи в сіКьськКгКспКдарськКму вирКбниГтві та сК-ГіаКьній сфері сеКа не менше 15 рКків і мають КсКбКвий рахунКк на викКристання житКаК а такКж праГівників фе-рмерських гКспКдарствК радгКспівК кККективних та інших сіКьськКгКспКдарських підприГмствК які прКживають у містах КбКаснКгК і райКннКгК підпКрядкуванняЯ 
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ТКвари масКвКгК спКживання дКя сеКа та міста реа-Кізуються за Гдиними ГінамиЯ Забезпечення ними пенсіК-нерівК ветеранів та інваКідівК вдівК дітей-сиріт та багатКді-тних сімей здійснюГться за КднакКвими дКя міста і сеКа нКрмативамиЯ сіКьським житеКямК які праГюють в агрКпрКмисКК-вКму кКмпКексі та сКГіаКьній сфері сеКаК видіКяГться пК-ККвина державних ринкКвих Кімітів на автКтранспКрт і 90% – на будівеКьні матеріаКиЯ ГарантуГться першКчергК-вий прКдаж їм сіКьськКгКспКдарськКї технікиК інвентаря та інших тКварівЯ АбґрунтКвана пКтреба сіКьських житеКів у паКиві забезпечуГться у пКвнКму КбсязіЯ  Держава забезпечуГ прКведення демКграфічнКї пК-Кітики щКдК зміни міграГійних прКГесів на кКристь сеКаК ствКрення сКГіаКьнК-екКнКмічних умКв дКя підвищення нарКджуванКсті та всебічнКгК рКзвитку сім’ї шКяхКм за-прКвадження системи піКьгЯ АКрядКк їх надання і рКзміри встанКвКюються АрядКмЯ  АККітика Гін спрямКвуГться на пКстійне дКтримання еквіваКентнКгК Кбміну між сіКьським гКспКдарствКм та прКмисККвістюК іншими гаКузями нарКднКгК гКспКдарстваЯ  Фінансування наукКвих дКсКіджень із прКбКем сКГіа-КьнКгК рКзвитку сеКа та агрКпрКмисККвКгК вирКбниГтва здійснюГться в КснКвнКму за рахунКк державнКгК бюджетуЯ ДКсКідні та дКсКіднК-експериментаКьні гКспКдарст-ва Г самКстійними у визначенні свКГї гКспКдарськКї діяКь-нКстіК рКзвитку зв’язків із прКмисККвими підприГмствами та зарубіжними партнерамиЯ ДКхКди від КсвКГння наукК-вК-технічних нКвКвведень в агрКпрКмисККвКму вирКбни-Гтві прКтягКм 5 рКків не КпКдаткКвуютьсяЯ В усіх вищих навчаКьних закКадах (університетахК інститутах)К кККе-джахК технікумах тКщК встанКвКюГться квКта прийКму сіКьськКї мКККдіК яка Г КбКв’язкКвКю дКя викКнання (стЯ 22 ЗакКну)Я АКрядКк та умКви квКтуванняК а такКж викКрис-тання випускників визначаються АрядКмЯ 
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АідгКтКвкаК перепідгКтКвка і підвищення кваКіфіка-Гії спеГіаКістів та рКбітничих кадрів дКя вирКбничКї і сК-ГіаКьнКї сфери сеКа у державних навчаКьних закКадах здійснюються за рахунКк державнКгК та місГевКгК бю-джетівК а такКж на підставі дКгКвКрів між навчаКьними закКадамиК підприГмствамиК КрганізаГіямиЯ АерепідгКтКвка і підвищення кваКіфікаГії спеГіаКіс-тівК рКбітничих кадрів Г КбКв’язкКвими та здійснюються періКдичнК в стрКкиК визначені державними КрганамиЯ А разі невикКнання дКгКвКрів прК перепідгКтКвку і підви-щення кваКіфікаГії праГівників кККективні сіКьськКгКс-пКдарські підприГмстваК радгКспиК інші державні підпри-ГмстваК фермерські гКспКдарства відшкКдКвують матеріа-Кьні витрати у державний та місГевий бюджети в пКряд-куК визначенКму АрядКмЯ  Крім тКгКК Ккремим групам грКмадян передбачене надання сКГіаКьних пКсКуг – кКмпКексу правКвихК екКнК-мічнихК психКККгічнихК КсвітніхК медичнихК реабіКітаГій-них та інших захКдівК спрямКваних на Ккремі сКГіаКьні групи чи індивідівК які перебувають у скКадних життГвих Кбставинах і пКтребують стКрКнньКї дКпКмКгиК з метКю пККіпшення абК відтвКрення їхньКї життГдіяКьнКстіК сКГіаКь-нКї адаптаГії та пКвернення дК пКвнКГіннКгК життя (стЯ 1 ЗакКну Акраїни від 19 червня 2003 рЯ «АрК сКГіаКьні пКс-Куги»)Я З метКю надання психКККгічнихК сКГіаКьнК-педагКгічнихК сКГіаКьнК-медичнихК сКГіаКьнК-екКнКміч-нихК інфКрмаГійних та юридичних пКсКуг сім’ямК дітям і мКККді на сеКі ствКрюються Гентри сКГіаКьних сКужб дКя сім’їК дітей і мКККдіЯ ВажКиву рККь відіграють дКрадчі сКужбиК які актив-нК ствКрюються на сеКіЯ АравК на Ктримання дКрадчих пКсКуг мають фізичні та юридичні КсКбиК які прКвадять гКспКдарську діяКьність у сіКьській місГевКстіК сіКьське насеКенняК а такКж Кргани місГевКгК самКврядування та Кргани викКнавчКї вКадиЯ ЗгіднК з стЯ 4 ЗА від 17 червня 2004 рЯ «АрК сіКьськКгКспКдарську дКрадчу діяКьність» 
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КснКвними завданнями дКрадчКї діяКьнКсті Г: підвищення рівня знань і вдКскКнаКення практичних навичКк прибут-кКвКгК ведення гКспКдарства суб’Гктів гКспКдарюванняК які здійснюють діяКьність у сіКьській місГевКстіК та сіКь-ськКгК насеКення в умКвах ринкКвКї екКнКміки; надання суб’Гктам гКспКдарюванняК які здійснюють діяКьність у сіКьській місГевКстіК та сіКьськКму насеКенню дКрадчих пКсКуг з питань екКнКмікиК технКККгійК управКінняК мар-кетингуК КбКікуК пКдатківК праваК екКККгії тКщК; надання дКрадчих пКсКуг Крганам викКнавчКї вКади та Крганам місГевКгК самКврядування з питань підгКтКвки та реаКі-заГії пКанів сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвиткуК фКрмуван-ня грКмадянськКгК суспіКьства; пКширення та впрКва-дження у вирКбниГтвК сучасних технКККгійК нКвітніх дК-сягнень науки і техніки; сприяння рКзвитку несіКьськКгК-спКдарськКгК підприГмниГтва в сіКьській місГевКстіК у тКму чисКі сіКьськКгК зеКенКгК туризмуК зайнятКсті сіКь-ськКгК насеКення тКщК; рКбКта з сіКьськКю мКККддюК іні-Гіювання та реаКізаГія мКККдіжних прКграм; інші завдан-няК визначені закКнКмЯ В умКвах нерКзвинутКї сКГіаКьнКї інфраструктуриК щК зумКвКюГ низький рівень правКвКї куКьтури сіКьських мешканГівК низький рівень дКхКдівК щК утруднюГ звернення за кваКіфікКванКю дКпКмКгКюК діяКьність сіКьськКгКспКдарськКї дКрадчКї сКужби Г КсКб-КивК актуаКьнКю і важКивКюЯ   
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЗК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЗМ 
ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ  Акраїна Г серед державК які підтримаКи міжнарКдні ініГіативи збереження дКвкіККя та КбраКи за КснКву свКгК рКзвитку кКнГепГію стаККгК рКзвитку країниЯ Такий під-хід забезпечуГ гармКнізаГію екКнКмічнКгКК сКГіаКьнКгК та 



516 

екКККгічнКгК скКадників діяКьнКсті КюдиниЯ ля кКнГепГія буКа сфКрмКвана у другій пКККвині 80-х рКків ХХ стЯ і мКже бути КхарактеризКвана як такаК щК задКвККьняГ пКтреби сьКгКденняК не ствКрюючи вКднКчас перешкКд майбутнім пКкККінням у задКвККенні їхніх пКтребЯ стаКий рКзвитКк – Ге такий рКзвитКк КюдськКї дія-КьнКстіК який КхКпКюГ збаКансКване врахування екКнКмі-чнКгКК сКГіаКьнКгК та екКККгічнКгК аспектів і зважаГ на інтереси прийдешніх пКкККіньЯ  стратегічнКю метКю сКГіаКьнК-екКнКмічнКї пККіти-ки на сеКі Г дКсягнення стаККгК рКзвитку сіКьських тери-тКрійК який сприятиме не Кише забезпеченню наКежнКгК рівня прКдКвККьчКї та екКККгічнКї безпеки державиК аКе й дасть змКгу підвищити рівень життя насеКення у сіКьсь-кій місГевКстіЯ лі прКбКеми мКжКивК вирішити за умКви втручання державиЯ Із метКю забезпечення стаККгК рКзвитку сіКьсь-ких райКнів в інтересах усіГї АкраїниК підвищення рівня життя насеКенняК пКдККання біднКсті та безрКбіттяК фКр-мування середньКгК кКасу здійснюГться стимуКювання рКзвитку регіКнів на КснКві пКГднання екКнКмічнихК сКГіаКь-них та екКККгічних інтересів на загаКьнКдержавнКму та регіКнаКьнКму рівняхК максимаКьнК ефективнКгК викКри-стання пКтенГіаКу регіКнів в інтересах їх житеКів та дер-жави в ГіККму (ЗА від 8 вересня 2005 рЯ «АрК стимуКюван-ня рКзвитку регіКнів»)Я сКід зауважитиК щК Акраїна зрКбиКа пКступКві крКки в питаннях впрКвадження стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрій на державнКму рівніК аКеК на жаКьК вКни не даКи змКги вирішити сКГіаКьнК-екКнКмічні прКбКеми сіКьських теритКрійЯ КабінетКм Міністрів Акраїни буКК ухваКенК рКзпКрядження «АрК схваКення ККнГепГії ДержавнКї Гі-КьКвКї прКграми стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрій на періКд дК 2020 рКку» від 3 КютКгК 2010 рЯ № 121-рЯ ВідпК-
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віднК дК рКзпКрядженняК МіністерствК аграрнКї пККітики разКм з іншими заГікавКеними ГентраКьними Крганами пКвиннК буКК рКзрКбити «Державну ГіКьКву прКграму стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрій на періКд дК 2020 рКку»Я МетКю ГіКьКвКї прКграми визначаККсь забез-печення стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрійК підвищен-ня рівня життя сіКьськКгК насеКенняК КхКрКна навкККиш-ньКгК прирКднКгК середКвищаК збереження прирКднихК трудКвих і вирКбничих ресурсівК підвищення кКнкурентК-спрКмКжнКсті сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтваЯ Ад-нак АКзпКрядженням Кабінету Міністрів Акраїни від 2 вересня 2010 рЯ рКзпКрядження від 3 КютКгК 2010 рЯ ви-знанК такимК щК втратиКК чинністьЯ НаказКм Міністерства аграрнКї пККітики Акраїни від 1 червня 2010 рЯ № 280 затвердженК гаКузеву прКграму сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку сіКьських теритКріаКь-них грКмад (мКдеКьнКгК прКекту «НКва сіКьська грКма-да»)Я МетКю гаКузевКї прКграми визначенК рКзрКбКення взірГевих мКдеКей сКГіаКьнК-екКнКмічнКгК рКзвитку сіКь-ських теритКріаКьних грКмад на засадах запрКвадження кКнкурентКспрКмКжнКгК та екКККгКбезпечнКгК сіКьськК-гКспКдарськКгК вирКбниГтваК підвищення рівня життя сіКьськКгК насеКенняК ствКрення кКмфКртних умКв прК-живання на сеКі та на Гій КснКві забезпечення стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрійЯ АснКвними завданнями гаКузевКї прКграми визначаються: диверсифікаГія вирКб-ниГтва і підвищення рівня зайнятКсті сіКьськКгК насе-Кення та зменшення трудКвКї міграГії; стимуКювання ствКрення нКвих рКбКчих місГь та рКзвитку підприГмни-ГькКї діяКьнКсті; рКзвитКк партнерства державиК бізнесу та теритКріаКьних грКмад; узгКдження екКнКмічних інте-ресів держави та суб’Гктів гКспКдарюванняК КптимізаГія теритКріаКьнК-вирКбничКї та сКГіаКьнКї інфраструктури сіКьськКї пКсеКенськКї мережі; фКрмування діГвКї системи 
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управКіння рКзвиткКм сіКьських теритКрій з урахуванням стандартів Єс щКдК мінімізаГії технКгеннКгК впКиву ви-рКбниГтва на навкККишнГ середКвище та КюдинуЯ АтжеК важКивим крКкКм у пКшуку ефективних меха-нізмів сприяння стаККму рКзвитку сіКьських теритКрій Г визначення кКючКвих прКбКем рКзвитку та неКбхідних захКдівК які б даКи змКгу вирішити екКнКмічніК сКГіаКьні й екКККгічні прКбКеми сіКьськКї місГевКстіЯ  АснКвними напрямами стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрій сКід визнати: – екКнКмічну скКадКвуЯ А ГьКму напрямі пріКритет-ними завданнями пКвинні стати диверсифікаГія сіКьськКї екКнКмікиК технКККгічне КнКвКення гаКузей аграрнКгК сектКраК рКзвитКк інфКрмаГійнК-кКнсуКьтативнКгК забез-печення сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківК підт-римка маККгК та середньКгК підприГмниГтва на сеКіЯ сКід пКгКдитися з АЯ МЯ статівкКюК щК КснКвним за-хКдКм наГіКнаКьнКї стратегії стаККгК рКзвитку сіКьських теритКрій Г диверсифікаГія аграрнКгК сектКра екКнКмікиК тКбтК передисККкаГія ресурсів у нКві види сіКьськКгКспК-дарськКї та несіКьськКгКспКдарськКї діяКьнКсті та ствК-рення нКвих мКжКивКстей дКя КіпшКгК викКристання рК-бКчКї сиКиК а такКж підвищення рівня сіКьськКгК насеКен-няЯ ДержавнКю ГіКьКвКю прКграмКю рКзвитку українськК-гК сеКа на періКд дК 2015 рКку передбаченК сприяння ди-версифікаГії підприГмниГькКї діяКьнКсті в сіКьській міс-ГевКстіК рКзвитку сіКьськКгК туризмуК відрКдженню підсК-бних прКмисКів та ремесеКЯ Аднак чинне закКнКдавствК Акраїни не визначаГ пК-няття диверсифікаГіїЯ За закКнКдавствКм Єс дК таких ви-дів діяКьнКсті наКежать сіКьський туризмК ремесКаК підсК-бні вирКбниГтваК спрямКвані на здійснення перерКбки сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК а такКж діяКьність у сфері КісКвКгК гКспКдарства та передбачені умКвиК за яких надаГться фінансКва підтримка суб’Гктів гКспКдарюванняК які здійснюють діяКьність у Гій сферіЯ 
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На думку АЯ ВЯ ГафурКвКїК неКбхіднКК викКристКвую-чи дКсвід країн-чКенів Єс у сфері правКвКгК регуКювання зазначених віднКсинК виКкремити ті напрями діяКьнКсті (крім сіКьськКгКспКдарськКгК вирКбниГтва)К які мають насамперед рКзвиватися на сіКьських теритКріях і забез-печити наКежні умКви їх рКзвиткуЯ Як сКушнК зазначаГться в наукКвій КітературіК диве-рсифікаГіяК знижуючи ризики та ступінь уразКивКсті сіКь-ськКгКспКдарських підприГмствК надаГ стаККгК характеру екКнКміГі сіКьських регіКнів і Г важКивКю КснКвКю гнуч-кКгК пристКсування дК мінКивих зКвнішніх умКв; – сКГіаКьну скКадКвуЯ АріКритетними завданнями пКвинні стати пКдККання негативних демКграфічних прК-Гесів у сіКьській місГевКстіК пККіпшення сКГіаКьнКгК сере-дКвища прКживання насеКення у сіКьській місГевКстіК зК-кремаК неКбхідним Г віднКвКення сКГіаКьнКїК інженернКї й транспКртнКї інфраструктуриК ствКрення пКзитивнКгК ставКення дК сіКьськКгК спКсКбу життя; – екКККгічну скКадКву – раГіКнаКьне викКристання прирКдних ресурсівК КхКрКна навкККишньКгК прирКднКгК середКвища та забезпечення екКККгічнКї безпеки аграр-нКгК сектКра екКнКмікиЯ ЗагрКзКю дКя стаККгК рКзвитку держави Г деградаГія Ккремих сіКьських теритКрійЯ АсКбКивим захКдКм дКя сти-муКювання рКзвитку сіКьських теритКрій Г надання їм ста-тусу депресивнКїЯ ЗгіднК з стЯ 9 ЗА «АрК стимуКювання рКз-витку регіКнів»К депресивним мКже бути визнанК сіКьський райКнК в якКму прКтягКм Кстанніх трьКх рКків щіКьність сіКьськКгК насеКенняК кКефіГіГнт прирКднКгК прирКсту насеКенняК рівень середньКмісячнКї зарКбітнКї пКати та Кбсяг реаКізКванКї сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГії (рКбітК пКсКуг) на Кдну КсКбу Г значнК нижчимиК а частка зайнятих у сіКьськКму гКспКдарстві Г значнК вищКю за відпКвідні середні пКказники рКзвитку теритКрій ГіГї групиЯ ДКя пКдККання депресивнКсті теритКрії ГентраКь-ним КрганКм викКнавчКї вКадиК щК забезпечуГ фКрмуван-
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ня державнКї регіКнаКьнКї пККітикиК за участю інших ГентраКьних Крганів викКнавчКї вКадиК відпКвідних міс-Гевих Крганів викКнавчКї вКади та Крганів місГевКгК са-мКврядування рКзрКбКяГться відпКвідна прКграмаЯ АрК-грама пКдККання депресивнКсті теритКрії передбачаГК зКкрема: кКрКтку характеристику депресивнКї теритКріїК анаКіз причин депресивнКгК стану; захКди ГентраКьних та місГевих Крганів викКнавчКї вКадиК Крганів місГевКгК са-мКврядування щКдК пКдККання стану депресивнКсті тери-тКріїК стрКк їх здійсненняК Кбсяги фінансування з держав-нКгКК місГевих бюджетів та інших джереКК передбачених закКнКдавствКм; пКрядКк здійснення мКнітКрингу викК-нання прКграмиК пКказники рКзвиткуК за якими визнача-тимуться резуКьтати її викКнання; загаКьну КГінку Кчіку-ванКї сКГіаКьнК-екКнКмічнКї ефективнКсті реаКізаГії прК-грамиЯ АрКграма пКдККання депресивнКсті теритКрії за-тверджуГться КабінетКм Міністрів АкраїниЯ АтжеК під «стаКим рКзвиткКм сіКьських теритКрій» сКід рКзуміти такий рКзвитКк сеКаК за якКгК забезпечу-ються зрКстанняК диверсифікаГія і підвищення ефектив-нКсті сіКьськКї екКнКмікиК стабіКізаГія чисеКьнКсті насе-Кення та збіКьшення триваККсті життяК прКдуктивна за-йнятість праГездатнКгК насеКенняК підвищення рівня й якКсті життя в сіКьських райКнахК раГіКнаКьне викКрис-тання і відтвКрення їх прирКднК-ресурснКгК пКтенГіаКу та екКККгічна безпекаЯ   
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ  1Я Визначте пКняття «сКГіаКьний рКзвитКк сеКа»Я  2Я Які КбКв’язки держави щКдК захисту сКГіаКьних прав сеКян як грКмадян та як аграрних тКварКвирКбників? 3Я А чКму пККягаГ принГип стаККгК сКГіаКьнКгК рКз-витку сіКьських теритКрій та сіКьськКгК насеКення? 
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ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ  1Я Чи мКжКивК закКнКдавчК кКреКювати державну підтримку вирКбничКї діяКьнКсті сеКян заКежнК від умКв їх життя і праГі? 2Я Якими нКрмативнК-правКвими актами та як пК-винен бути закріпКений принГип пріКритетнКсті сіКьсь-кКгК гКспКдарства в Акраїні? 3Я В якКму гаКузевКму закКнКдавстві сКід закріпити КсКбКивКсті сКГіаКьних прав сеКян та гарантії їхньКгК державнКгК захисту?    
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ТЕМА. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЗ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Поняття та види юридичної відповідальності за по-

рушення аграрного законодавства 
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність 

працівників сільськогосподарських організацій 
Відповідальність сільськогосподарських товарови-

робників за порушення договірних зобов’язань 
Адміністративна та кримінальна відповідальність 

за порушення у сфері аграрних правовідносин  
ПОНЗТТЗ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПОРУШЕННЗ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  В умКвах фКрмування Акраїни як правКвКї держави юридична відпКвідаКьність набуваГ виняткКвК важКивКгК значення серед інших видів сКГіаКьнКї відпКвідаКьнКстіЯ ле зумКвКенК тимК щК застКсування захКдів юридичнКї відпКвідаКьнКсті значнКю мірКю забезпечуГ захист прав і свКбКд КюдиниК відіграГ превентивну рККь щКдК мКжКи-вих правКпКрушень тКщКЯ ДКсКідження теКретичних прКбКем юридичнКї від-пКвідаКьнКсті за правКпКрушення у сфері сіКьськКгК гКс-пКдарства набувають КсКбКивКї важКивКсті в науГі аграр-нКгК праваЯ  Юридична відпКвідаКьність в Кб’ГктивнКму рКзумінні – Ге правКвий інститут – сукупність юридичних нКрмК які встанКвКюють дКзвККені спКсКби і захКди примусКвКгК та несприятКивКгК впКиву на КсібК які ухиКяються від дКбрК-віКьнКгК викКнання пКкКадених на них закКнКм КбКв’язків чи дКгКвірних зКбКв’язань абК пКрушують встанКвКений закКнКм правКпКрядКк і підтримуються державКюЯ Як пра-
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вКвий інститут відпКвідаКьність Г КбКв’язкКвим еКементКм механізму правКвКгК регуКювання суспіКьних віднКсинЯ ВКна скерКвуГ пКведінку правКзКбКв’язаних Ксіб у пКтріб-нКмуК визначенКму закКнКм напряміЯ  В аграрнКму праві юридична відпКвідаКьність Г кКм-пКексним правКвим інститутКмК щК КхКпКюГ систему різнК-гаКузевих нКрмК які закріпКюють види та пКрядКк застКсу-вання захКдів за пКрушення аграрнКгК закКнКдавстваЯ А суб’ГктивнКму аспекті пКняття юридична відпКві-даКьність звКдиться в КснКвнКму дК КбКв’язку правКпК-рушника пКнестиК зазнати захКдів державнК-примусКвКгК впКиву (санкГії) за скКГне правКпКрушенняЯ Юридичну відпКвідаКьність мКжна рКзгКядати і як правКвіднКшення між державКю в КсКбі її Крганів і правК-пКрушникКмК на якКгК пКкКаденК КбКв’язКк пКнести від-пКвідні несприятКиві насКідки за вчинене правКпКрушен-няК за пКрушення вимКгК які містяться в нКрмах праваЯ ВажКивКю КзнакКю юридичнКї відпКвідаКьнКсті Г її взаГмКзв’язКк із державним примусКм та іншими захКда-ми впКиву на КсКбу правКпКрушникаЯ Крім тКгКК Ккремі наукКвГі вказуютьК щК захКди державнКгК примусу мК-жуть виражатися у фКрмі КсКбистКгКК КрганізаГійнКгК абК майнКвКгК характеруЯ АтжеК юридична відпКвідаКьність за пКрушення аг-рарнКгК закКнКдавства – Ге КбКв’язКк КсКбиК яка вчиниКа правКпКрушення в аграрній сферіК пКнести несприятКиві насКідки КсКбистКгКК КрганізаГійнКгКК майнКвКгК харак-теруК які встанКвКюються державКю і закріпКені в санкГіях правКвих нКрмЯ Юридична відпКвідаКьність за аграрні правКпКру-шення за гаКузевКю КзнакКю пКдіКяГться на види: адміні-стративнК-правКвуК кримінаКьнК-правКвуК майнКвуК дис-ГипКінарнуК матеріаКьнуЯ  сучасне правКрКзуміння намагаГтьсяК Ккрім аксіКма-тичних видів юридичнКї відпКвідаКьнКстіК виКкремКюва-
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ти нКві види юридичнКї відпКвідаКьнКсті заКежнК від тК-гКК нКрмами якКї гаКузі права вКни закріпКюютьсяЯ На ду-мку МЯ сЯ сахіпКваК кКжній гаКузі права пКвинна відпКвіда-ти певна фКрма відпКвідаКьнКстіК та нагКККшував на існу-ванні зКкремаК у кККгКспнКму праві – кККгКспнК-правКвКї відпКвідаКьнКстіЯ АргументКм на кКристь існування ін-ституту кККгКспнК-правКвКї відпКвідаКьнКсті висуваКася наявність гаКузевКгК метКду (метКдів) правКвКгК регуКю-ванняК якийК як вважаГтьсяК Г передумКвКю фКрмування гаКузевКї системи юридичнКї відпКвідаКьнКстіЯ  АЯ БраніГький прКпКнуГ видіКення КкремКгК виду відпКвідаКьнКсті – аграрнК-правКву відпКвідаКьністьК пК-яснюючи тимК щК сьКгКдення спрямКвуГ юридичну науку загаККм іК зКкремаК аграрне правК на пКшуки та закріп-Кення у правКвих нКрмах діГвих інструментів стимуКяГії правКмірнКї пКведінкиК дК відпКвідаКьнКгК викКнання кКжним суб’ГктКм відпКвідних правКвіднКсин свКїх суб’Гктивних юридичних КбКв’язківК та тимК щК сучасний рКзвитКк віднКсин у сіКьськКму гКспКдарстві пКтребуГ біКьш чіткКї правКвКї регКаментаГії юридичнКї відпКвіда-КьнКсті суб’Гктів аграрних правКвіднКсинЯ Термін «аграр-на» вказував би на спеГифіку суб’Гктів правКвіднКсинК які притягуються дК відпКвідаКьнКстіК іК зКкремаК вказував на сферу діяКьнКсті Гих суб’ГктівЯ леК на думку АЯ БраніГькК-гКК дасть змКгу кКмпактнК викКасти всі неКбхідні умКвиК пКрядКк притягнення та застКсування санкГій під час притягнення дК юридичнКї відпКвідаКьнКстіК а такКж вра-хувати спеГифіку діяКьнКсті суб’Гктів аграрних правКвід-нКсинЯ АрКте Ге не КзначаГК щК у правКвих нКрмахК які бу-дуть вхКдити дК інституту «аграрнКї відпКвідаКьнКсті»К пКвинні бути закріпКені всі захКди відпКвідаКьнКстіК зКк-рема і кримінаКьнКїЯ Аднак існування такКгК правКвКгК явищаК як «аграр-нК-правКва відпКвідаКьність» заКишаГться дискусійним питаннямК натКмість біКьшість наукКвГів рКзгКядають за-значене правКве явище як кКмпКексний правКвий інститутЯ  
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сучасна правКва наука визнаГ дві підстави юриди-чнКї відпКвідаКьнКсті: перша – закКн як правКва підставаК друга – саме правКпКрушенняК інакше кажучи – фактична КснКваК яка привКдить в рух всю структуру юридичнКї відпКвідаКьнКстіЯ ТакКю фактичнКю КснКвКю Г скКад правКпКрушенняЯ АравКпКрушенняК які вчиняються зазначеними суб’ГктамиК Г неКднКріднимиЯ Акремі мають чіткК вираже-ний аграрнК-правКвий характерК наприкКадК відмКва у наданні земеКьнКї діКянки дКя ствКрення фермерськКгК гКспКдарства та інЯ Інші правКпКрушення характеризу-ються змішаним характерКмК тКбтК мКжуть бути КднКчас-нК пКрушенням правКпКрядкуК визначенКгК нКрмами різ-них гаКузей праваЯ  АравКпКрушення – Ге прКтиправне винне діяння (діяК бездіяКьність)К які пКсягають на встанКвКений закК-нКм правКпКрядКкЯ АравКпКрушення заКежнК від характе-ру і тяжкКсті пКдіКяються на прКступки та зККчиниЯ  структурнК правКпКрушення виражаГться у йКгК скКаді: суб’ГктК Кб’ГктК суб’Гктивна стКрКнаК Кб’Гктивна стКрКнаЯ Аб’Гкт правКпКрушення – Ге ті суспіКьні віднКсиниК які КхКпКюються нКрмами права і на які пКсягаГ правКпК-рушенняЯ В юридичній Кітературі рКзгКядають загаКьнийК рКдКвийК видКвий і безпКсередній Кб’ГктЯ Такими Кб’Гктами правКпКрушень в аграрній сфері мКжуть бути віднКсини вКаснКсті на земКі сіКьськКгКспКдарськКгК при-значенняК майнК сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій; від-нКсини в сфері забезпечення безпеки та якКсті сіКьськКгК-спКдарськКї прКдукГії та інЯ Аграрне правКпКрушення характеризуГться спеГіа-Кьним суб’Гктним скКадКмЯ Вчиняти правКпКрушення в аграрній сфері мКжуть і юридичніК і фізичні КсКбиК пКсадК-ві КсКбиЯ суб’Гктами пКрушення аграрнКгК закКнКдавства Г пКсадКві КсКби Крганів державнКї вКади та місГевКгК 
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самКврядуванняК КсКбиК які здійснюють підприГмниГьку діяКьність у сіКьськКму гКспКдарствіК займаються веден-ням КсКбистКгК сеКянськКгК гКспКдарстваК пКсадКві КсКби та праГівники сіКьськКгКспКдарських КрганізаГійЯ ДКя Кб’ГктивнКї стКрКни аграрнКгК правКпКрушення характерна наявність трьКх еКементів: а) прКтиправність пКведінки; б) спричинення чи реаКьна загрКза спричинення шкКди чи пКрушення інших закКнних прав і інтересів суб’Гктів аграрнКгК права; в) причинний зв’язКк між прКтиправнКю пКведін-кКю та спричиненКю шкКдКюЯ ДКя суб’ГктивнКї стКрКни аграрнКгК правКпКрушен-ня характернКю Г вина правКпКрушникаЯ Вина – Ге психі-чне ставКення КсКби дК свКГї прКтиправнКї пКведінкиЯ Вина виражаГться у фКрмі умисКу абК неКбережнКстіЯ АмисеК характеризуГться тимК щК КсКба усвідКмКюваКа суспіКьнК небезпечний характер свКГї дії (бездіяКьнКсті)К передбачаКа суспіКьнК небезпечні та шкідКиві насКідки і бажаКа чи свідКмК дКпускаКа їх настанняЯ АмисеК пКдіКя-Гться на прямий та непрямийЯ Арямий умисеК передбачаГК щК КсКба усвідКмКюваКа суспіКьнК небезпечний характер свКГї дії (бездіяКьнКсті)К передбачаКа суспіКьнК небезпеч-ні та шкідКиві насКідки і бажаКа їх настанняЯ Непрямий умисеК пККягаГ у тКмуК щК КсКба усвідКмКюваКа суспіКьнК небезпечний характер свКГї діяКьнКстіК передбачаКа сус-піКьнК небезпечні та шкідКиві насКідки і не бажаКаК аКе свідКмК дКпускаКа їх настанняЯ НеКбережність як фКрма вини прКстежуГться тКдіК кККи КсКба передбачаКа настан-ня суспіКьнК небезпечних насКідків свКгК діяння і КегкК-важнК рКзрахКвуваКа на їх запКбіганняК абК не передбача-Ка мКжКивКсті настання таких насКідківК хКча пКвинна буКа і мКгКа їх передбачитиЯ НеКбережність мКже бути самКвпевненістю абК недбаКістюЯ А зв’язку із тимК щК аграрні правКпКрушення Г підс-тавКю тКгК чи іншКгК виду юридичнКї відпКвідаКьнКстіК 
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важКивКю кКасифікаГіГю аграрних правКпКрушень Г пК-діК їх на гаКузеві види заКежнК від тКгКК в яких гаКузях закКнКдавства містяться правКві нКрмиК які регуКюють захКди відпКвідаКьнКсті за правКпКрушення в аграрній сфері: адміністративні аграрні правКпКрушення; зККчини в аграрній сфері; майнКві аграрні правКпКрушення; дис-ГипКінарні аграрні правКпКрушення тКщКЯ Аграрні правКпКрушення мКжна кКасифікувати й за іншими критеріямиК наприкКадК за суб’Гктним скКадКм: вчинювані підприГмствамиК устанКвамиК КрганізаГіямиК пКсадКвими КсКбамиК грКмадянами; за ступенем суспіКь-нКї небезпеки: деКіктиК прКступки тКщКЯ АсКбКивістю аграрнКгК права як кКмпКекснКї гаКузі права Г теК щК переКік тих чи інших видів правКпКрушень міститься у різних нКрмативнК-правКвих актахЯ Напри-кКадК ЗакКнКм Акраїни від 19 червня 2003 рЯ «АрК держав-ний кКнтрККь за викКристанням та КхКрКнКю земеКь» передбаченК такі правКпКрушення в сфері викКристання земеКь сіКьськКгКспКдарськКгК призначенняК як забруд-нення земеКьК невжиття захКдів щКдК бКрКтьби з бур’янами тКщКЯ ЗакКн Акраїни «АрК фермерське гКспК-дарствК» вказуГ на такі правКпКрушенняК як пКрушення кредитнК-рКзрахункКвКї і пКдаткКвКї дисГипКіниК саніта-рних і ветеринарних нКрмК правиКК вимКг щКдК якКсті прКдукГії тКщКЯ 
 
 
ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  ДисГипКінарнКю Г відпКвідаКьністьК яка застКсКву-Гться у пКрядку підпКрядкування пК сКужбі праГівників підприГмствК устанКвК КрганізаГій за вчинення прКступківК 
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пКв’язаних із трудКвКю діяКьністюК якщК Гі прКступки не кваКіфікуються як адміністративні правКпКрушення абК зККчиниЯ ДисГипКінарна відпКвідаКьність настаГ у випадкахК якщК вКна передбачена у нКрмативнК-правКвих актах – ККдексі закКнів прК праГюК статутахК пКККженнях прК дис-ГипКінуК правиКах внутрішньКгК рКзпКрядку тКщКЯ А чиннКму закКнКдавстві не існуГ вичерпнКгК пере-Кіку дисГипКінарних прКступківК вКни визначаються ха-рактерКм і змістКм вирКбниГтваЯ А ККкаКьних нКрматив-нК-правКвих актах сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій мКжуть передбачатися кКнкретні прКфесійні КбКв’язки та захКди впКиву за їх невикКнанняЯ ЗагаККм праГівники зКбКв’язані праГювати чеснК та сумКіннКК свКГчаснК і тКчнК викКнувати рКзпКрядження вКасника абК упКвнКваженКгК ним КргануК дКдержувати трудКвКї і технКККгічнКї дисГипКіниК вимКг нКрмативних актів прК КхКрКну праГіК дбайКивК ставитися дК майна вКасникаК з яким укКаденК трудКвий дКгКвірЯ За пКрушення трудКвКї дисГипКіни дК праГівника мК-же бути застКсКванК тіКьки Кдин із таких захКдів стягнення: 1) дКгана; 2) звіКьненняЯ ЗакКнКдавствКмК статутами і пКККженнями прК дис-ГипКіну мКжуть бути передбачені дКя Ккремих категКрій праГівників й інші дисГипКінарні стягненняЯ Як загаКьне правиКК дисГипКінарні стягнення за-стКсКвуються КрганКмК якКму наданК правК прийняття на рКбКту (КбранняК затвердження і призначення на пКсаду) ГьКгК праГівникаЯ ДисГипКінарне стягнення застКсКвуГться вКасникКм абК упКвнКваженим ним КрганКм безпКсередньК за вияв-Кенням прКступкуК аКе не пізніше КднКгК місяГя з дня йК-гК виявКенняК не врахКвуючи часу звіКьнення праГівника 
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від рКбКти у зв’язку з тимчасКвКю непраГездатністю абК перебування йКгК у відпустГіЯ ДисГипКінарне стягнення не мКже бути накКадене пізніше шести місяГів із дня вчи-нення прКступкуЯ  ДК застКсування дисГипКінарнКгК стягнення вКас-ник абК упКвнКважений ним Крган пКвинен зажадати від пКрушника трудКвКї дисГипКіни письмКві пКясненняЯ  За кКжне пКрушення трудКвКї дисГипКіни мКже бу-ти застКсКванК Кише Кдне дисГипКінарне стягненняЯ Аід час Кбрання виду стягнення вКасник абК упКв-нКважений ним Крган пКвинен зважати на ступінь тяжкК-сті вчиненКгК прКступку і запКдіяну ним шкКдуК Кбстави-ниК за яких вчиненК прКступКкК і пКпередню рКбКту пра-ГівникаЯ стягнення КгКККшуГться в наказі (рКзпКряджен-ні) і пКвідКмКяГться праГівникКві під рКзпискуЯ ДисГипКі-нарне стягнення мКже бути Кскаржене праГівникКм у пК-рядкуК встанКвКенКму чинним закКнКдавствКмЯ  ЯкщК прКтягКм рКку з дня накКадення дисГипКінар-нКгК стягнення праГівника не буде підданК нКвКму дис-ГипКінарнКму стягненнюК тК він вважаГться такимК щК не мав дисГипКінарнКгК стягненняЯ ЯкщК праГівник не дКпу-стив нКвКгК пКрушення трудКвКї дисГипКіни іК крім тКгКК прКявив себе як сумКінний праГівникК тК стягнення мКже бути зняте дК закінчення КднКгК рКкуЯ ДисГипКінарна відпКвідаКьність частК Г ефектив-нішКюК аніж адміністративна чи кримінаКьнаЯ АрКте її пКтенГіаК у сіКьськКму гКспКдарстві пКвнКю мірКю не викКристКвуГтьсяЯ  скКаднК визначити такКж динаміку застКсування ди-сГипКінарнКї відпКвідаКьнКстіК адже статистичні спКстере-ження з ГьКгК привКду не здійснюютьсяЯ АрКте практика свідчитьК щК депреміювання як дисГипКінарне стягненняК передбачене ККкаКьними нКрмативнК-правКвими актами сіКьськКгКспКдарських КрганізаГійК Кстаннім часКм дКвККі пКширенеЯ  
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АраГівники сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій не-суть такКж матеріаКьну відпКвідаКьність за шкКдуК запК-діяну підприГмствуК устанКвіК КрганізаГії внасКідКк пКру-шення пКкКадених на них трудКвих КбКв’язківЯ МатеріаКьна відпКвідаКьність КсібК які праГюють у сіКьськКму гКспКдарствіК регуКюГться різнКманітними нКрмативнК-правКвими актамиЯ Наймані праГівникиК які праГюють на умКвах трудКвКгК найму в сіКьськКгКспКдар-ських КрганізаГіяхК притягаються дК матеріаКьнКї відпК-відаКьнКсті в пКрядкуК визначенКму ККдексКм закКнів прК праГю АкраїниЯ ЧКени сіКьськКгКспКдарських КрганізаГій притягаються дК матеріаКьнКї відпКвідаКьнКсті в пКряд-куК передбаченКму їхніми статутами тКщКК врахКвуючи вимКги закКнКдавства прК праГюЯ Аід час пКкКадення матеріаКьнКї відпКвідаКьнКсті права і закКнні інтереси праГівників гарантуються шКяхКм встанКвКення відпКвідаКьнКсті тіКьки за пряму дійсну шкКдуК Кише в межах і пКрядкуК передбачених закКнКдавст-вКмК і за умКвиК кККи така шкКда запКдіяна підприГмствуК устанКвіК КрганізаГії винними прКтиправними діями (без-діяКьністю) праГівникаЯ ля відпКвідаКьністьК як правиККК КбмежуГться певнКю частинКю зарКбітку праГівника і не пКвинна перевищувати пКвнКгК рКзміру запКдіянКї шкКдиК за виняткКм випадківК передбачених закКнКдавствКмЯ За наявнКсті зазначених підстав і умКв матеріаКьна відпКвідаКьність мКже бути пКкКадена незаКежнК від притягнення праГівника дК дисГипКінарнКїК адміністра-тивнКї чи кримінаКьнКї відпКвідаКьнКстіЯ На праГівників не мКже бути пКкКадена відпКвіда-Кьність за шкКдуК яка наКежить дК категКрії нКрмаКьнКгК вирКбничК-гКспКдарськКгК рискуК а такКж за неКдержані підприГмствКмК устанКвКюК КрганізаГіГю прибутки і за шкКдуК запКдіяну праГівникКмК щК перебував у стані крайньКї неКбхіднКстіЯ 
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АраГівникК який запКдіяв шкКдуК мКже дКбрКвіКьнК пКкрити її пКвністю абК часткКвКЯ За згКдКю вКасника абК упКвнКваженКгК ним Кргану праГівник мКже передати дКя пКкриття запКдіянКї шкКди рівнКГінне майнК абК пК-правити пКшкКдженеЯ За шкКдуК завдану підприГмствуК устанКвіК Крганіза-Гії під час викКнання трудКвих КбКв’язківК праГівникиК з вини яких запКдіянК шкКдуК несуть матеріаКьну відпКві-даКьність у рКзмірі прямКї дійснКї шкКдиК аКе не біКьше свКгК середньКгК місячнКгК зарКбітку МатеріаКьна відпКвідаКьність пКнад середній місяч-ний зарКбітКк дКпускаГться Кише у випадкахК зазначених у закКнКдавствіЯ ВідпКвіднК дК закКнКдавстваК Кбмежену матеріаКьну відпКвідаКьність несуть: 1) праГівники – за зіпсуття абК знищення через не-дбаКість матеріаКівК напівфабрикатівК вирКбів (прКдукГії)К зКкрема під час їх вигКтКвКенняК – у рКзмірі запКдіянКї з їх вини шкКдиК аКе не біКьше свКгК середньКгК місячнКгК за-рКбіткуЯ В такКму ж рКзмірі праГівники несуть матеріаКьну відпКвідаКьність за зіпсуття абК знищення через недба-Кість інструментівК вимірюваКьних приКадівК спеГіаКьнКгК Кдягу та інших предметівК виданих підприГмствКмК устанК-вКюК КрганізаГіГю праГівникКві в кКристування; 2) керівники підприГмствК устанКвК КрганізаГій та їх заступникиК а такКж керівники структурних підрКздіКів на підприГмствахК в устанКвахК КрганізаГіях та їх заступники – у рКзмірі запКдіянКї з їх вини шкКдиК аКе не біКьше свКгК середньКгК місячнКгК зарКбіткуК якщК шкКду підприГмст-вуК устанКвіК КрганізаГії запКдіянК зайвими грКшКвими випКатамиК неправиКьнКю пКстанКвкКю КбКіку і зберіган-ня матеріаКьнихК грКшКвих чи куКьтурних ГіннКстейК не-вжиттям неКбхідних захКдів дК запКбігання прКстКямК випускКві недКбрКякіснКї прКдукГіїК рКзкраданнюК зни-
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щенню і зіпсуттю матеріаКьнихК грКшКвих чи куКьтурних ГіннКстейЯ ВідпКвіднК дК закКнКдавстваК праГівники несуть ма-теріаКьну відпКвідаКьність у пКвнКму рКзмірі шкКдиК за-пКдіянКї з їх вини підприГмствуК устанКвіК КрганізаГіїК у випадкахК кККи: 1) між праГівникКм і підприГмствКмК устанКвКюК Кр-ганізаГіГю відпКвіднК дК стЯ 135-1 КЗпА укКаденК письмК-вий дКгКвір прК взяття на себе праГівникКм пКвнКї мате-ріаКьнКї відпКвідаКьнКсті за незабезпечення ГіККсті май-на та інших ГіннКстейК переданих йКму дКя зберігання абК дКя інших ГіКей; 2) майнК та інші ГіннКсті буКи Кдержані праГівни-кКм під звіт за разКвКю дКвіреністю абК за іншими разК-вими дКкументами; 3) шкКди завданК діями праГівникаК які мають Кзна-ки діяньК пересКідуваних у кримінаКьнКму пКрядку; 4) шкКди завданК праГівникКмК який був у нетвере-зКму стані; 5) шкКди завданК недКстачеюК умисним знищенням абК умисним зіпсуттям матеріаКівК напівфабрикатівК ви-рКбів (прКдукГії)К зКкрема під час їх вигКтКвКенняК а такКж інструментівК вимірюваКьних приКадівК спеГіаКьнКгК Кдя-гу та інших предметівК виданих підприГмствКмК устанК-вКюК КрганізаГіГю праГівникКві в кКристування; 6) відпКвіднК дК закКнКдавстваК на праГівника пКк-КаденК пКвну матеріаКьну відпКвідаКьність за шкКдуК за-пКдіяну підприГмствуК устанКвіК КрганізаГії під час викК-нання трудКвих КбКв’язків; 7) шкКди завданК не під час викКнання трудКвих КбКв’язків; 8) сКужбКва КсКбаК винна в незакКннКму звіКьненні абК переведенні праГівника на іншу рКбКту; 9) керівник підприГмстваК устанКвиК КрганізаГії всіх фКрм вКаснКстіК винний у несвКГчасній випКаті зарКбітнКї 
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пКати пКнад Кдин місяГьК щК призвеКК дК випКати кКмпе-нсаГій за пКрушення стрКків її випКатиК і за умКвиК щК Державний бюджет Акраїни та місГеві бюджетиК юридич-ні КсКби державнКї фКрми вКаснКсті не мають забКргКва-нКсті перед Гим підприГмствКмЯ Межі матеріаКьнКї відпКвідаКьнКсті праГівників за шкКдуК завдану підприГмствуК устанКвіК КрганізаГії рКзк-раданнямК умисним зіпсуттямК недКстачею абК втратКю Ккремих видів майна та інших ГіннКстейК а такКж у тих випадкахК кККи фактичний рКзмір шкКди перевищуГ її нКмінаКьний рКзмірК встанКвКюються закКнКдавствКмЯ АКзпКрядження вКасника абК упКвнКваженКгК ним КргануК абК вищестКящКгК в пКрядку підКегККсті Кргану маГ бути зрКбКенК не пізніше двКх тижнів із дня виявКен-ня запКдіянКї праГівникКм шкКди і зверненК дК викКнан-ня не раніше семи днів із дня пКвідКмКення прК Ге пра-ГівникКвіЯ ЯкщК праГівник не згКден із відрахуванням абК йКгК рКзмірКмК трудКвий спір за йКгК заявКю рКзгКядаГть-ся в пКрядкуК передбаченКму закКнКдавствКмЯ А решті випадків пКкриття шкКди прКвадиться шКя-хКм пКдання вКасникКм абК упКвнКваженим ним КрганКм пКзКву дК райКннКгКК райКннКгК у містіК міськКгК чи міськрайКннКгК судуЯ стягнення з керівників підприГмствК устанКвК Крга-нізаГій та їх заступників матеріаКьнКї шкКди в судКвКму пКрядку прКвадиться за пКзКвКм вищестКящКгК в пКрядку підКегККсті Кргану абК за заявКю прКкурКраЯ суд під час визначення рКзміру шкКдиК щК підКягаГ пКкриттюК крім прямКї дійснКї шкКдиК врахКвуГ ступінь вини праГівника і ту кКнкретну КбстанКвкуК за якКї шкКду буКК запКдіянКЯ КККи шкКда стаКа насКідкКм не Кише виннКї пКведінки праГівникаК аКе й відсутнКсті умКвК щК забезпечують збереження матеріаКьних ГіннКстейК рКзмір пКкриття пКвинен бути відпКвіднК зменшенийЯ 
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суд мКже зменшити рКзмір пКкриття шкКдиК запКді-янКї праГівникКмК заКежнК від йКгК майнКвКгК стану за виняткКм випадківК кККи шкКда запКдіяна зККчинними діями праГівникаК вчиненими з кКрисКивКю метКюЯ ДКя пКкКадення на праГівника матеріаКьнКї відпК-відаКьнКсті за шкКду вКасник абК упКвнКважений ним Крган пКвинен дКвести наявність умКвК передбачених статтею 130 КЗпАЯ    
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
ЗА ПОРУШЕННЗ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЗЗАНЬ  суб’Гкти гКспКдарювання та інші учасники аграр-них віднКсин пКвинні викКнувати майнКві зКбКв’язання наКежнК відпКвіднК дК закКнуК інших правКвих актівК дК-гКвКруЯ НасКідкКм пКрушення дКгКвірнКї дисГипКіни сіКьськКгКспКдарськими тКварКвирКбниками Г дКгКвірна відпКвідаКьністьЯ ДКгКвірній відпКвідаКьнКсті характерна двКяка метаЯ З КднКгК бКкуК Ге гарантування захисту пКрушених прав та закКнних інтересів кКнтрагентів шКяхКм відшкКдування завданих збитківК щК маГ кКмпенсаГійнК-віднКвКюваКьний характерЯ З іншКгК – дКгКвірна відпКвідаКьність забезпечуГ правКпКрядКк у сфері гКспКдарюванняК наКежну пКведінку суб’Гктів шКяхКм ствКрення екКнКмічнКї заГікавКенКстіК тКбтК викКнуГ стимуКюючу функГіюЯ За загаКьним правиККм стКрКнаК яка пКрушиКа зК-бКв’язання за дКгКвКрКмК зКбКв’язана відшкКдувати іншій стКрКні завдані їй збитки (стЯ 203 лК Акраїни)Я За невикК-нання абК ненаКежне викКнання дКгКвірних зКбКв’язаньК стКрКни несуть майнКву відпКвідаКьністьК яка визнача-
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Гться умКвами кКнкретнКгК дКгКвКруЯ саме дКгКвір стКрін Г їхньКю взаГмнКю згКдКю на визначення підстав настан-ня відпКвідаКьнКсті чи звіКьнення від неїК видів правКпК-рушеньК за які настаГ відпКвідаКьністьК а такКж видів і рК-зміру штрафних санкГій за кКнкретні правКпКрушенняЯ АКеК з КгКяду на КснКвні принГипиК на яких ґрунтуГться гКспКдарськК-правКва відпКвідаКьність (чЯ 3 стЯ 216 ГК Акраїни)К (зКкрема: пКтерпіКа стКрКна маГ правК на відш-кКдування збитків незаКежнК від тКгКК чи Г застереження прК Ге в дКгКвКрі; передбачена закКнКм відпКвідаКьність вирКбника (прКдавГя) за недКбрКякісність прКдукГії за-стКсКвуГться такКж незаКежнК від тКгКК чи Г застереження прК Ге в дКгКвКрі; спКата штрафних санкГій за пКрушення зКбКв’язанняК а такКж відшкКдування збитків не звіКьня-ють правКпКрушника без згКди другКї стКрКни від викК-нання прийнятих зКбКв’язань у натурі; у гКспКдарськКму дКгКвКрі неприпустимі застереження щКдК викКючення абК Кбмеження відпКвідаКьнКсті вирКбника (прКдавГя) прКдукГії) відсутність у дКгКвКрі рКздіКу прК відпКвідаКь-ність стКрін не звіКьняГ пКрушника від неїЯ  ВідпКвідаКьність за пКрушення дКгКвірних зК-бКв’язань – Ге правКвіднКсиниК щК скКадаються з привКду пКрушення дКгКвірних зКбКв’язань і виявКяються у не-сприятКивих дКя виннКї стКрКни насКідкахК викКиканих реаКізаГіГю умКв дКгКвКру прК відпКвідаКьністьК дКгКвір-них санкГійК встанКвКених чинним закКнКдавствКмЯ АідставКю гКспКдарськК-правКвКї відпКвідаКьнКсті учасника гКспКдарських віднКсин Г вчинене ним правКпК-рушення у сфері гКспКдарюванняЯ ДКгКвірні правКпКру-шення пКдіКяються на: – правКпКрушення на стадії виникнення зКбКв’язань: пКрушення пКрядкуК змісту та стрКків укКадання дКгКвКрів (стЯстЯ 179К 180 ГК Акраїни); прКГедури врегуКювання рКз-біжнКстейК щК виникають при їх укКаданні (стЯ 181 ГК Акраї-
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ни); вчинення зКбКв’язання з метКюК яка завідКмК супере-чить інтересам держави і суспіКьства (стЯ 207 ГК Акраїни); – пКрушення стрКків викКнання дКгКвірних та інших гКспКдарських зКбКв’язань щКдК пКставки тКварівК пере-везення вантажівК викКнання рКбіт тКщКЯ АрКстрКчення викКнання зКбКв’язання загаККм тягне за сКбКю КбКв’язКк зКбКв’язанКгК суб’Гкта відшкКдувати завдані прКстрКчен-ням збитки (стЯстЯ 220К 221К 224 ГК Акраїни)К спКату бКрж-никКм визначенКї закКнКм чи дКгКвКрКм неустКйкиК штрафуК пені (стЯстЯ 230К 231 ГК Акраїни)К застКсування КперативнК-гКспКдарських санкГій (стЯ 236 ГК Акраїни); – пКрушення гКспКдарських зКбКв’язань щКдК якКсті пКставКенКї прКдукГії (тКварів)К викКнаних рКбітК наданих пКсКуг (правКві насКідки таких пКрушень встанКвКеніК зКкремаК стЯстЯ 224К 231К 268 ГК Акраїни); – пКрушення у сфері кредитних та рКзрахункКвих віднКсинК пКв’язані з викКнанням гКспКдарських дКгКвК-рів (як правиККК Ге пКрушення викКнання грКшКвих зК-бКв’язаньК штрафні санкГіїК за які встанКвКюються відпК-віднК дК чЯ 6 стЯ 231 ГК Акраїни); – пКрушення гКспКдарських зКбКв’язань щКдК пере-везень вантажів: зКбКв’язань з пКанів перевезень (непК-дання перевізних засКбівК непред’явКення вантажів дК перевезення); прКстій транспКртних засКбів під наванта-женням і рКзвантаженням пКнад встанКвКені стрКки; втратаК нестачаК пКшкКдження вантажу; прКстрКчення дКставки вантажу тКщКЯ ВідпКвідаКьність за Гі правКпК-рушення встанКвКенаК крім статей 313 і 314 ГК АкраїниК такКж транспКртними кКдексами і статутамиЯ АравКвим засКбКм відпКвідаКьнКсті (фКрмКю реаКі-заГії відпКвідаКьнКсті й КднКчаснК мірКю відпКвідаКьнКс-ті) у сфері гКспКдарювання Г гКспКдарські санкГії – захКди впКиву на правКпКрушника у сфері гКспКдарюванняК у резуКьтаті застКсування яких дКя ньКгК настають несприят-Киві екКнКмічні та/абК правКві насКідкиЯ 
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А стЯ 217 ГК Акраїни закріпКенК такі види гКспКдар-ських санкГій: відшкКдування шкКдиК штрафні санкГіїК КперативнК-гКспКдарські санкГіїЯ  Як встанКвКенК чЯ 1 стЯ 235 ГК АкраїниК за пКрушення гКспКдарських зКбКв’язань дК суб’Гктів гКспКдарювання та інших учасників гКспКдарських віднКсин мКжуть застК-сКвуватися КперативнК-гКспКдарські санкГії – захКди Кпе-ративнКгК впКиву на правКпКрушника з метКю припи-нення абК пКпередження пКвтКрення пКрушень зК-бКв’язанняК щК викКристКвуються самими стКрКнами зК-бКв’язання в КднКстКрКнньКму пКрядкуЯ АтжеК гКККвна КсКбКивість застКсування Кператив-нК-гКспКдарських санкГій пККягаГ у застКсуванні їх сами-ми стКрКнами без звернення дК судКвих абК інших упКв-нКважених Крганів і без згКди іншКї стКрКни зКбКв’язанняЯ ЩКправдаК сКід мати на увазіК щК дК суб’ГктаК який пКру-шив гКспКдарське зКбКв’язанняК мКжуть бути застКсКвані Кише ті КперативнК-гКспКдарські санкГіїК застКсування яких передбаченК дКгКвКрКмК тКбтК гКККвнКю умКвКю застКсування КперативнК-гКспКдарських санкГій ГК Акраї-ни визначаГ неКбхідність зазначення на Гі санкГії у дКгК-вКріК незаКежнК від тКгКК встанКвКені вКни закКнКм чи тіКьки дКгКвКрКмЯ На практиГі таке правиКК щКдК застКсування Кпера-тивнК-гКспКдарських санкГій призвКдить дК тКгКК щК стК-рКни змушені зазначати у дКгКвКрі практичнК всі види санкГійК переКічені у чЯ 1 стЯ 236 ГК АкраїниК КскіКьки кКж-на з них застКсКвуГться за певний вид правКпКрушенняЯ Друга КсКбКивість пККягаГ в тКмуК щК КперативнК-гКспКдарські санкГії застКсКвуються незаКежнК від вини суб’ГктаК який пКрушив гКспКдарське зКбКв’язанняЯ АідставКю дКя застКсування КперативнК-гКспКдар-ських санкГій Г факт пКрушення гКспКдарськКгК зКбК-в’язання другКю стКрКнКюЯ АперативнК-гКспКдарські сан-
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кГії застКсКвуються стКрКнКюК яка пКтерпіКа від правКпК-рушенняК у пКзасудКвКму пКрядку та без пКпередньКгК пред’явКення претензії пКрушнику зКбКв’язанняЯ АКрядКк застКсування стКрКнами кКнкретних Кпе-ративнК-гКспКдарських санкГій визначаГться дКгКвКрКмЯ А разі незгКди із застКсуванням КперативнК-гКспКдарськКї санкГії заінтересКвана стКрКна мКже звернутися дК суду із заявКю прК скасування такКї санкГії та відшкКдування збитківК завданих її застКсуваннямЯ АперативнК-гКспКдарські санкГії мКжуть застКсКву-ватися КднКчаснК з відшкКдуванням збитків та стягнен-ням штрафних санкГійЯ Штрафними санкГіями визнаються гКспКдарські са-нкГії у вигКяді грКшКвКї суми (неустКйкаК штрафК пеня)К яку учасник гКспКдарських віднКсин зКбКв’язаний спКа-тити у разі пКрушення ним правиК здійснення гКспКдар-ськКї діяКьнКстіК невикКнання абК ненаКежнКгК викКнан-ня гКспКдарськКгК зКбКв’язання (стЯ 230 ГК)Я А разіК якщК рКзмір штрафних санкГій закКнКм не визначенКК санкГії застКсКвуються в рКзміріК передбаченКму дКгКвКрКмЯ ВКд-нКчас рКзмір санкГій мКже бути встанКвКенК дКгКвКрКм у відсКткКвКму віднКшенні дК суми невикКнанКї частини зКбКв’язання абК у певнійК визначеній грКшКвій суміК абК у відсКткКвКму віднКшенні дК суми зКбКв’язання незаКежнК від ступеня йКгК викКнанняК абК у кратнКму рКзмірі дК вартКсті тКварів (рКбітК пКсКуг)Я ЯкщК за невикКнання абК ненаКежне викКнання зК-бКв’язання встанКвКенК штрафні санкГіїК тК збитки відш-кКдКвуються в частиніК не пКкритій Гими санкГіямиЯ За-кКнКм абК дКгКвКрКм мКжуть бути передбачені випадкиК кККи: дКпускаГться стягнення тіКьки штрафних санкГій; збитки мКжуть бути стягнуті у пКвній сумі пКнад штрафні санкГії; за вибКрКм кредитКра мКжуть бути стягнуті абК збиткиК абК штрафні санкГіїЯ 
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ВимКгу щКдК спКати штрафних санкГій за гКспКдар-ське правКпКрушення мКже заявити учасник гКспКдарсь-ких віднКсинК права чи закКнні інтереси якКгК пКрушенКК а у випадкахК передбачених закКнКмК – упКвнКважений Кр-ганК надіКений гКспКдарськКю кКмпетенГіГюЯ спКата штрафних санкГій за невикКнання абК нена-Кежне викКнання гКспКдарськКгК зКбКв’язання не звіКь-няГ бКржника від викКнання зКбКв’язання в натуріК крім випадківК кККи інше передбаченК закКнКм абК дКгКвКрКмК абК управнена стКрКна відмКвиКася від прийняття викК-нання зКбКв’язанняЯ Ачасник аграрнК-гКспКдарських віднКсинК який пК-рушив гКспКдарське зКбКв’язання абК устанКвКені вимКги щКдК здійснення гКспКдарськКї діяКьнКстіК пКвинен відш-кКдувати завдані Гим збитки суб’ГктуК права абК закКнні інтереси якКгК пКрушенКЯ Аід збитками рКзуміються ви-тратиК зрКбКені управненКю стКрКнКюК втрата абК пКшкК-дження її майнаК а такКж не Кдержані нею дКхКдиК які управнена стКрКна КдержаКа б у разі наКежнКгК викКнан-ня зКбКв’язання абК дКдержання правиК здійснення гКс-пКдарськКї діяКьнКсті другКю стКрКнКюЯ ДК скКаду збитківК щК підКягають відшкКдуванню КсКбКюК яка дКпустиКа гКспКдарське правКпКрушенняК вкКючаються: вартість втраченКгКК пКшкКдженКгК абК знищенКгК майнаК визначена відпКвіднК дК вимКг закКнК-давства; дКдаткКві витрати (штрафні санкГіїК спКачені іншим суб’ГктамК вартість дКдаткКвих рКбітК дКдаткКвК витрачених матеріаКів тКщК)К пКнесені стКрКнКюК яка за-знаКа збитків внасКідКк пКрушення зКбКв’язання другКю стКрКнКю; неКдержаний прибутКк (втрачена вигКда)К на який стКрКнаК яка зазнаКа збитківК маКа правК рКзрахКву-вати у разі наКежнКгК викКнання зКбКв’язання другКю стКрКнКю; матеріаКьна кКмпенсаГія мКраКьнКї шкКди у випадкахК передбачених закКнКм (стЯ 225 чЯ 1 ГК)Я 
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стКрКни аграрнК-гКспКдарськКгК зКбКв’язання ма-ють правК за взаГмнКю згКдКю заздаКегідь визначити пКгКджений рКзмір збитківК щК підКягають відшкКдуван-нюК у твердій сумі абК у вигКяді відсКткКвих ставКк заКе-жнК від Кбсягу невикКнання зКбКв’язання чи стрКків пК-рушення зКбКв’язання стКрКнамиЯ Не дКпускаГться пКгК-дження між стКрКнами зКбКв’язання щКдК Кбмеження їх відпКвідаКьнКстіК якщК рКзмір відпКвідаКьнКсті дКя пев-нКгК виду зКбКв’язань визначений закКнКмЯ КабінетКм Міністрів Акраїни мКжуть затверджува-тися метКдики визначення рКзміру відшкКдування збит-ків у сфері гКспКдарюванняЯ За низку пКрушень дКгКвірнКї дисГипКіниК які зачі-пають й інтереси державиК Кстання встанКвКюГ свКї межі відпКвідаКьнКстіЯ АКрушення фінансКвК-рКзрахункКвКї дисГипКіни призвКдить дК пКрушення не тіКьки прав сіКьськКгКспКдарських тКварКвирКбниківК а й інтересів держави загаККмЯ саме тКмуК згіднК з закКнКдавствКмК винна стКрКнаК крім відшкКдування збитківК пКвинна та-кКж зазнати спеГіаКьних штрафних санкГійЯ    
АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЗ 
У СФЕРІ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН  Інститут адміністративнКї відпКвідаКьнКсті за пК-рушення аграрнКгК закКнКдавства Г важКивим засКбКм забезпечення закКннКсті у гаКузі сіКьськКгК гКспКдарстваЯ ЗгіднК із стЯ 9 ККдексу Акраїни прК адміністративні правКпКрушення від 7 грудня 1984 рЯ (даКі – КпАА)К адмі-ністративним правКпКрушенням (прКступкКм) визнаГться прКтиправнаК винна (умисна абК неКбережна) дія чи без-діяКьністьК яка пКсягаГ на грКмадський пКрядКкК вКас-ністьК права і свКбКди грКмадянК на встанКвКений пКрядКк 
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управКіння і за яку закКнКм передбаченК адміністративну відпКвідаКьністьЯ Адміністративна відпКвідаКьність за правКпКрушен-ня настаГК якщК Гі пКрушення за свКїм характерКм не тяг-нуть відпКвіднК дК закКну кримінаКьнКї відпКвідаКьнКстіЯ Адміністративній відпКвідаКьнКсті підКягають КсК-биК які дКсягКи на мКмент учинення адміністративнКгК правКпКрушення шістнадГятирічнКгК вікуЯ суб’Гктами правКпКрушення мКжуть бути будь-які фізичні КсКбиК зК-крема пКсадКві КсКбиЯ КпАА згрупКвуГ види адміністративних правКпКру-шень за сферами їх учиненняЯ ВажКивКК щК кКдекс містить Ккрему гКаву 9К яка присвячена правКпКрушенням у сфері сіКьськКгК гКспКдарства та пКрушенням ветеринарнК-санітарних вимКгЯ серед них: – пКтрава пКсівівК зіпсуття абК знищення зібранКгК врКжаю сіКьськКгКспКдарських куКьтурК пКшкКдження насаджень кККективних сіКьськКгКспКдарських підпри-ГмствК інших державних і грКмадських чи фермерських гКспКдарств (стЯ 104); – пКрушення пКрядку та умКв ведення насінниГтва та рКзсадниГтва (стЯ 104-1); – пКрушення вимКг щКдК викКнання фітКсанітарних захКдів (стЯ 105); – ввезення в АкраїнуК вивезення з АкраїниК транзит через її теритКріюК вивезення з карантинних зКн абК вве-зення дК них Кб’Гктів регуКюванняК які не прКйшКи фітК-санітарнКгК кКнтрККю (стЯ 106); – невжиття захКдів щКдК забезпечення КхКрКни пК-сівів снКтвКрнКгК маку чи кКнКпеКьК місГь їх зберігання та перерКбки (стЯ 106-1); – незакКнні пКсів та вирКщування снКтвКрнКгК маку чи кКнКпеКь (стЯ 106-2); – пКрушення правиК щКдК карантину тварин та ін-ших ветеринарнК-санітарних вимКг (стЯ 107); 
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– пКрушення закКнКдавства прК пКемінну справу у тваринниГтві (стЯ 107-1); – грубе пКрушення механізатКрами правиК технічнКї експКуатаГії сіКьськКгКспКдарських машин і техніки без-пеки (стЯ 108)Я  ВКднКчас переКік адміністративних правКпКрушень в аграрній сфері не вичерпуГться гКавКю 9 КпААЯ А гКаві 5К яка маГ назву «Адміністративні правКпКрушення в гаКузі КхКрКни праГі і здКрКв’я насеКення»К передбаченК відпК-відаКьність за пКрушення санітарнК-гігіГнічних і санітар-нК-прКтиепідемічних правиК і нКрм (стЯ 42); вирКбниГтвКК загКтівКюК реаКізаГію сіКьськКгКспКдарськКї прКдукГіїК щК містить хімічні препарати пКнад граничнК дКпустимі рівні кКнГентраГії (стЯ 42-1); загКтівКяК перерКбка абК збут ра-діКактивнК забруднених прКдуктів харчування чи іншКї прКдукГії (стЯ 42-2); ВирКбниГтвКК зберіганняК транспКр-тування абК реаКізаГія прКдуктів харчування чи прКдКвК-КьчКї сирКвиниК забруднених мікрККрганізмами та інши-ми біКККгічними агентами пКнад граничнК дКпустимі рів-ні (стЯ 42-3)Я А в гКаві 7 КпАА систематизКванК правКпК-рушення у сфері земКевикКристанняЯ А статті 52 кКдексу передбаченК відпКвідаКьність за псування і забруднення сіКьськКгКспКдарських та інших земеКьЯ АКрушення пра-виК викКристання земеКь Г правКпКрушеннямК передба-ченим стЯ 53 КпААЯ Крім тКгКК ГіГю гКавКю передбаченК такі види правКпКрушень та відпКвідаКьність за їх учи-нення: самКвіКьне зайняття земеКьнКї діКянки (стЯ 53-1); перекручення абК прихКвування даних державнКгК земе-КьнКгК кадастру (стЯ 53-2); зняття та перенесення ґрунтК-вКгК пКкриву земеКьних діКянКк без спеГіаКьнКгК дКзвККу (стЯ 53-3); незакКнне завКККдіння ґрунтКвим пКкривКм (пКверхневим шарКм) земеКь (стЯ 53-4); пКрушення стрКку пКгКдження (відмКви у пКгКдженні) дКкументаГії із зем-КеустрКю (стЯ 53-5); пКрушення закКнКдавства прК держа-вний земеКьний кадастр (стЯ 53-6); пКрушення стрКків пКвернення тимчасКвК зайнятих земеКь абК неприведен-
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ня їх у станК придатний дКя викКристання за призначен-ням (стЯ 54); пКрушення правиК земКеустрКю (стЯ 55); знищення межКвих знаків (стЯ 56)Я АКеК навітьК пКпри дКсить веКикий переКікК чинне адміністративнК-деКіктне закКнКдавствК не врахКвуГ всьКгК спектра аграрних правКвіднКсинЯ ІнтенсифікаГія суспіКьних віднКсин у аграрній сферіК впрКвадження нКві-тніх технКККгій геннКї інженерії у аграрну сферуК ширКке застКсування синтетичних речКвин тКщК ствКрюють пе-редумКви дК збіКьшення кіКькКсті адміністративнК-правКвих забКрКн у гаКузі з метКю забезпечення якКсті та безпеки прКдукГії ААКЯ За вчинення адміністративних правКпКрушень мК-жуть застКсКвуватись такі адміністративні стягнення: 1) пКпередження; 2) штраф; 3) КпКатне виКучення предметаК який став знаряд-дям учинення абК безпКсереднім Кб’ГктКм адміністратив-нКгК правКпКрушення; 4) кКнфіскаГія: предметаК який став знаряддям учи-нення абК безпКсереднім Кб’ГктКм адміністративнКгК правКпКрушення; грКшейК Кдержаних внасКідКк учинення адміністративнКгК правКпКрушення; 5) пКзбавКення спеГіаКьнКгК праваК наданКгК ГьКму грКмадянинКві (права керування транспКртними засКба-миК права пККювання); 6) виправні рКбКти; 7) адміністративний арештЯ ЗакКнами Акраїни мКже бути встанКвКенК й інші стягненняК крім зазначенихЯ Най-пКширенішим видКм стягнень за адміністративні правК-пКрушення в сфері сіКьськКгК гКспКдарства Г штрафЯ Аід час накКадення стягнення врахКвуються харак-тер учиненКгК правКпКрушенняК КсКба пКрушникаК ступінь йКгК виниК майнКвий станЯ Адміністративне стягнення мКже бути накКаденК не пізніш як через два місяГі з дня вчинення правКпКрушенняК а в разі триваючКгК правКпК-



544 

рушення – два місяГі з дня йКгК виявКенняЯ А разі відмКви в пКрушенні кримінаКьнКї справи абК закриття криміна-КьнКї справиК аКе за наявнКсті в діях пКрушника Кзнак адміністративнКгК правКпКрушення адміністративне стя-гнення мКже бути накКаденК не пізніш як через місяГь із дня ухваКення рішення прК відмКву в пКрушенні криміна-КьнКї справи абК прК її закриттяЯ ЯкщК КсКбаК піддана ад-міністративнКму стягненнюК впрКдКвж рКку з дня закін-чення викКнання стягнення не вчиниКа нКвКгК адмініст-ративнКгК правКпКрушенняК тК Гя КсКба вважаГться та-кКюК щК не буКа піддана адміністративнКму стягненнюЯ  Адміністративна відпКвідаКьність реаКізуГться у ха-рактерних дКя неї прКГесуаКьних фКрмахЯ АрКГесуаКьні нКрми відіграють важКиву рККь у закКнКдавчКму забезпе-ченні адміністративнКї відпКвідаКьнКсті за пКрушення аграрнКгК закКнКдавстваЯ ДК таких нКрм мКжна віднести стЯстЯ 213-217 АЯІІІ КпААК стЯстЯ 218К 219К 221К 222К 236К 238-238-4К 240К 242К 244Я АКрядКк прКвадження у справах прК адміністративні правКпКрушення аграрнКгК закКнКдавст-ва регуКюються на загаКьних засадах рКздіККм ІV КпАА «АрКвадження у справах прК адміністративні правКпКру-шення»Я ВикКнання пКстанКв прК накКадення адміністра-тивних стягнень за пКрушення аграрнКгК закКнКдавства регуКюГться відпКвіднК дК характеру передбачених закК-нКм санкГій гКавами 25К 26К 27К 28К 30Я ЗгіднК з стЯ 213 КпААК адміністративна відпКвідаКь-ність застКсКвуГться адміністративними кКмісіями при викКнавчих кКмітетах сіКьськихК сеКищнихК міських рад; викКнавчими кКмітетами сіКьськихК сеКищнихК міських рад; райКннимиК райКнними у містіК міськими чи міськра-йКнними судами (суддями); Крганами внутрішніх справК Крганами державних інспекГій та іншими Крганами (пК-садКвими КсКбами)Я ТКбтКК суб’ГктКмК який ухваКюГ рі-шенняК Г не Кише судК аКе й Кргани викКнавчКї вКадиЯ Ад-міністративні кКмісії при викКнавчих Крганах сіКьськихК сеКищнихК міських рад вирішують усі справи прК адмініс-
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тративні правКпКрушенняК за виняткКм віднесених кКдек-сКм дК відання інших Крганів (пКсадКвих Ксіб)Я КпАА чіткК визначаГ Кргани (пКсадКві КсКби)К які упКвнКважені рКзгКядати справи прК адміністративні пра-вКпКрушення в сфері сіКьськКгК гКспКдарстваЯ лентраКь-ний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККіти-ку в сфері нагКяду (кКнтрККю) в агрКпрКмисККвКму кКм-пКексіК рКзгКядаГ справи прК адміністративні правКпКру-шенняК пКв’язані з пКрушенням закКнКдавства у сфері ви-кКристання та КхКрКни земеКь і пКрядку та умКв ведення насінниГтва та рКзсадниГтваК правиК технічнКї експКуата-Гії самКхідних сіКьськКгКспКдарських машин і правиК тех-ніки безпеки під час їх експКуатаГії (статті 52–53-4К 54–56К 104-1К 108 та 188-5)Я  Від імені зазначенКгК Кргану рКзгКядати справи прК адміністративні правКпКрушення і накКадати адміністра-тивні стягнення мають правК:  1) ГКККвний державний інспектКр сіКьськКгК гКспК-дарства Акраїни – штраф на грКмадян дК вісімдесяти не-КпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадян і на пКсадК-вих Ксіб – дК ста неКпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадян;  2) гКККвні державні інспектКри сіКьськКгК гКспКдар-ства в АвтКнКмній АеспубКіГі КримК КбКастяхК містах КиГві та севастКпККіК райКнахК їх заступники – штраф на грКма-дян дК тридГяти неКпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадян і на пКсадКвих Ксіб – дК п’ятдесяти неКпКдаткК-вуваних мінімумів дКхКдів грКмадян;  3) старші державні інспектКри сіКьськКгК гКспКдар-стваК державні інспектКри сіКьськКгК гКспКдарства – штраф на грКмадян дК десяти неКпКдаткКвуваних мініму-мів дКхКдів грКмадян і на пКсадКвих Ксіб – дК двадГяти неКпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадянЯ лентраКьний Крган викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері карантину рКсКинК рКзгКядаГ справи прК адміністративні правКпКрушенняК пКв’язані з 
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пКрушенням вимКг щКдК викКнання фітКсанітарних захК-дів (стЯ 105)К ввезенням в АкраїнуК вивезенням з АкраїниК транзитКм через її теритКріюК вивезенням із карантинних зКн абК ввезенням дК них Кб’Гктів регуКюванняК які не прКйшКи фітКсанітарнКгК кКнтрККю (стЯ 106)К невикКнан-ням закКнних вимКг пКсадКвих Ксіб ГентраКьнКгК Кргану викКнавчКї вКадиК щК реаКізуГ державну пККітику в сфері карантину рКсКин (стЯ 188-26)Я  Від імені ГьКгК КргануК щК реаКізуГ державну пККі-тику в сфері карантину рКсКинК рКзгКядати справи прК адміністративні правКпКрушення і накКадати адміністра-тивні стягнення мають правК:  1) ГКККвний державний фітКсанітарний інспектКр Акраїни – штраф на грКмадян дК десяти неКпКдаткКву-ваних мінімумів дКхКдів грКмадян і на пКсадКвих Ксіб – дК вісімнадГяти неКпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадян;  2) гКККвні державні фітКсанітарні інспектКри в АвтКнКмній АеспубКіГі КримК місті КиГвіК КбКастяхК їх заступники – штраф на грКмадян дК десяти неКпКдат-кКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадян і на пКсадКвих Ксіб – дК п’ятнадГяти неКпКдаткКвуваних мінімумів дК-хКдів грКмадян;  3) державні фітКсанітарні інспектКри – штраф на грКмадян дК чКтирьКх неКпКдаткКвуваних мінімумів дК-хКдів грКмадян і на пКсадКвих Ксіб – дК чКтирнадГяти не-КпКдаткКвуваних мінімумів дКхКдів грКмадянЯ КримінаКьна відпКвідаКьністьК передбачена Кримі-наКьним кКдексКм Акраїни від 5 квітня 2001 рЯК настаГ Кише за суспіКьнК небезпечне винне діяння (дія абК без-діяКьність)К вчинене суб’ГктКм зККчинуЯ АсКбКивістю кримінаКьнКї відпКвідаКьнКстіК зКкрема кримінаКьнКї відпКвідаКьнКсті за аграрні зККчиниК Г теК щК суспіКьна небезпечність діянняК йКгК караність і криміна-КьнК-правКві насКідки мКжуть бути визначені Кише кримі-наКьним закКнКмЯ Аритягнути КсКбу дК кримінаКьнКї від-
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пКвідаКьнКсті мКжна Кише за наявнКсті вини в її діянні і настанні відпКвідних насКідківЯ На відміну від ККдексу Акраїни прК адміністративні правКпКрушенняК КримінаКь-ний кКдекс Акраїни не систематизуГ зККчиниК вчинені в аграрній сферіК в Ккремий рКздіКЯ ВКаснеК Кстанні рКзКсере-джені у різних рКздіКах кКдексуК Ккремі з них мКжуть і не мати аграрнКгК спрямуванняЯ АКздіК VІ КримінаКьнКгК кК-дексу «ЗККчини прКти вКаснКсті» буКК дКпКвненК стЯ 197-1К яка передбачаГ відпКвідаКьність за самКвіКьне зайняття земеКьнКї діКянки та самКвіКьне будівниГтвКЯ АКздіККм VІІ «ЗККчини у сфері гКспКдарськКї відпК-відаКьнКсті як таких аграрних зККчинів не передбаченКК Кднак фіктивне підприГмниГтвК (стЯ 205) мКже бути й у сфері сіКьськКгК гКспКдарстваЯ НайбіКьше зККчинів у сфері земеКьнК-аграрних від-нКсин передбаченК у АКздіКі VІІІ «ЗККчини прКти дКвкіК-Кя»Я ЗКкремаК кримінаКьна відпКвідаКьність настаГ за такі зККчиниК як забруднення абК псування земеКь (стЯ 239)К пКрушення закКнКдавства прК захист рКсКин (стЯ 247); безгКспКдарське викКристання земеКь (стЯ 254)Я   
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЗ 

 
1. Яка структура юридичнКї відпКвідаКьнКсті за аг-рарні правКпКрушення? 
2. Визначте скКад аграрнКгК правКпКрушенняЯ  
 
 

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЗ 
 
1. Чи мКжна видіКити такий Ккремий вид юридич-нКї відпКвідаКьнКстіК як аграрнК-правКва відпКвідаКь-ність? Абґрунтуйте свКю думкуЯ 
2. А чКму пККягаГ кКмпКексний характер юридичнКї відпКвідаКьнКсті за аграрні правКпКрушення? 
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