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Правове регулювання припинення
діяльності сільськогосподарських

підприємств унаслідок припинення 
їхніх прав на землю

Сільськогосподарські підприємства
становлять комплекс організаційно
правових форм ведення сільського
господарства та існують на засадах
самостійності й зацікавленості вироб-
ника в кінцевих результатах роботи.
Існування різноманітних форм сільсько-
господарських підприємств пов’язане
передусім із проведенням в Україні
аграрної реформи [3, с. 149] та виник-
ненням інституту приватної власності,
що приводить до зміни юридичної
природи майнових відносин на селі [1,
с. 287].

Питання земельних правовідносин
в аграрному праві у різні часи до-
сліджували: В. І. Андрейцев, М. Я. Ва-
щишин, О. М. Вовк, А. П. Гетьман,
В. К. Гуревський, В. П. Жушман, І. І. Ка-
ракаш, П. Ф. Кулинич, В. В. Носік,
О. О. Погрібний, В. К. Попов, Н. І. Ти-
това, В. Ю. Уркевич, В. С. Шелестов,
Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга,
В. З. Янчук та ін.

Як зазначає Погрібний О. О., усі
суб’єкти аграрного господарювання

використовують землі сільськогоспо-
дарського призначення та інші при-
родні ресурси. Тому їхній статус фор-
мується також із урахуванням прав та
обов’язків, притаманних тільки земле-
власникам і землекористувачам (ко-
ристувачам природних ресурсів) [1,
с. 101; 9].

На думку Титової Н. І., в сільському
господарстві праця, відокремлена від
землі, її безпосереднього використан-
ня у виробництві сільськогосподар-
ської продукції, була би нереальною
абстракцією, вона є «…не чим іншим,
як землевикористанням» [10, с. 5].

Слід зазначити, що значну роль 
у дослідженні аграрних правовідно-
син приділяє земельним ділянкам, як
окремому об’єкту, Уркевич В. Ю. Цей
об’єкт є найскладнішим з його невід-
творюваними властивостями та якостя-
ми, є незамінним чинником у сільсько-
му господарстві через особливості,
серед яких називають обмеженість (не-
змінність кількості), непереміщуваність,
невідтворюваність, незнищуваність,

327



практичну невичерпність виробничої
сили. На відміну від інших об’єктів,
землі не є створеними людиною, а є
продуктом природи. Землі належать
до категорії нерухомих об’єктів і тому
можуть використовуватися лише за
місцем розташування [11, с. 144–145].

Коли мова йде про сільськогоспо-
дарські підприємства, то слід розумі-
ти, що мається на увазі використання
специфічної категорії земель, яка
перебуває під особливою державною
охороною, а саме – земель сільськогос-
подарського призначення. Землі сіль-
ськогосподарського призначення ха-
рактеризуються такими ознаками.
До першої слід віднести виробництво
сільськогосподарської продукції, про-
вадження сільськогосподарської нау-
ково-дослідницької та навчальної
діяльності, розміщення відповідної
виробничої інфраструктури. Звісно,
виробництво сільськогосподарської
продукції на цих землях має бути прі-
оритетним. Щодо другої ознаки, а саме
призначення для сільськогосподар-
ських цілей, то її існування є досить
умовним, оскільки землі отримують
цільове призначення сільськогоспо-
дарських лише після надання ділянки
у використання, а до того вона пере-
буває у складі земель запасу.

Аналізуючи зазначені позиції, мож-
на зробити висновок про одну з вирі-
шальних ролей саме землі (земельних
ділянок) у процесі діяльності та іс-
нування сільськогосподарських під-
приємств. Тому цілком закономірним
є зазначення В. П. Жушмана, що од-
нією з підстав ліквідації сільськогос-
подарського підприємства є саме ви-
лучення земельної ділянки з володін-
ня та користування юридичної особи
[4, с. 28].

Процедура припинення прав на
землю порівняно з процедурою виник-
нення земельних правовідносин є
майже не визначеною в законодавстві
і малодослідженою.

Насамперед аналізу потребує сам
термін «припинення права на землю».

На нашу думку, це визначення є не
зовсім коректним, хоча широко засто-
совується в Земельному кодексі Ук-
раїни. Право на землю є невідчужува-
ним правом громадянина і належить
йому від народження. Більш прийнят-
ним у випадку припинення діяльності
є термін «припинення земельних пра-
вовідносин», або «припинення права
власності на землю або права кори-
стування земельною ділянкою».

Як уже було зазначено раніше,
сукупність підстав припинення прав
на земельну ділянку становить більшу
кількість, ніж сукупність підстав їх
виникнення. Система юридичних під-
став припинення земельних право-
відносин має такі юридичні факти:
правомірні та неправомірні дії, без-
діяльність і події, тоді як юридичними
підставами виникнення земельних пра-
вовідносин можуть бути тільки право-
мірні дії.

Класифікація підстав «припинен-
ня прав на землю» має значення для
визначення фактичного складу «при-
пинення прав на земельну ділянку».

Так, наприклад, підставами припи-
нення земельних правовідносин у
фермерських господарствах є: а) при-
пинення прав на землю з ініціативи
фермерського господарства; б) при-
пинення прав на землю у випадку
смерті голови фермерського госпо-
дарства; в) припинення прав на землю
у випадку вилучення (викупу) земель-
ної ділянки для державних чи гро-
мадських потреб; г) припинення прав
на землю в результаті порушень зе-
мельного законодавства; ґ) припинення
прав на землю через банкрутство
фермерського господарства.

Зазначені підстави мають місце в
сільськогосподарських підприємствах
усіх форм власності, крім підприємств,
які функціонують на основі держав-
ного та комунального майна. Тобто,
відповідно до ст. 28 Земельного ко-
дексу землі сільськогосподарського
призначення можуть належати на праві
власності сільськогосподарським під-
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приємствам, установам та організаціям,
крім державних і комунальних [5].

Окрім того, для окремих організа-
ційно-правових форм законодавець
установлює інші підстави припинення
земельних правовідносин. Причому ці
підстави він пов’язує не лише з від-
носинами, в яких безпосереднім
об’єктом є саме земельна ділянка, а й
взагалі з припиненням існування само-
го підприємства. Тобто, виходячи із
зазначеного можна дійти висновку,
що земельні правовідносини припи-
няються, коли припиняє існування
суб’єкт господарювання.

Прикладом є ст. 36 ЗУ «Про фер-
мерське господарство», відповідно до
якої фермерське господарство припи-
няється рішенням власника у разі його
реорганізації або ліквідації; у разі,
якщо не залишилось жодного члена
фермерського господарства або спад-
коємця, який бажає продовжити діяль-
ність господарства, у разі банкрутства.
У кожному з цих випадків результатом
є і припинення земельних відносин [6].

Але у своєму дослідженні ми звер-
таємо увагу саме на припинення зе-
мельних відносин, яке є підставою і в
хронологічній послідовності призво-
дить до припинення сільськогоспо-
дарського підприємства.

Дуже часто припинення земель-
них правовідносин збігається  з припи-
ненням права власності на земельну
ділянку, права користування землею,
припиненням договору оренди землі.
На практиці право землевикористан-
ня може припинитися на всю земель-
ну ділянку або на її частину, через це
припинення земельних правовідносин
буває повне (абсолютне) або частко-
ве. Земельне право допускає випадки
часткового припинення земельних
правовідносин у разі припинення пев-
них прав та обов’язків без зміни розмі-
рів земельної ділянки. Так, наприклад,
можуть бути припинені відносини
орендаря і орендодавця землі у певній
частині укладеного ними договору
оренди землі, зокрема узгоджене сто-

ронами припинення меліорації угідь,
припинення добування на земельній
ділянці загальнопоширених корисних
копалин тощо.

Земельний кодекс України,зокрема
ст. 141, зазначає правомірні підстави
припинення земельних правовідносин.
До них належать: 1) добровільна від-
мова від земельної ділянки; 2) вилу-
чення (викуп) земельної ділянки для
громадських потреб; 3) відчуження
(продаж) земельної ділянки; 4) припи-
нення діяльності підприємства.

Підставами для примусового при-
пинення прав на земельну ділянку
законодавець називає: 1) використан-
ня земельної ділянки не за цільовим
призначенням; 2) неусунення допуще-
них порушень законодавства (забруд-
нення земель радіоактивними і хіміч-
ними речовинами, відходами, стічними
водами, забруднення земель бактері-
ально-паразитичними і карантинно-
шкідливими організмами, засмічення
земель забороненими рослинами, по-
шкодження і знищення родючого шару
ґрунту, об’єктів інженерної інфраструк-
тури меліоративних систем, пору-
шення встановленого режиму викори-
стання земель, що особливо охороняю-
ться, а також використання земель
способами, які завдають шкоди здо-
ров’ю населення) в терміни, встанов-
лені вказівками спеціально уповнова-
жених органів виконавчої влади з
питань земельних ресурсів. Воно здій-
снюється як санкція за порушення
земельного законодавства і є спе-
ціальним видом юридичної відпові-
дальності.

Також земельні правовідносини
можуть припинятись у випадках без-
діяльності. До них відносять система-
тичну несплату земельного податку
або орендної плати, невикуплення
заставленої у банку земельної ділян-
ки, невикористання земельної ділянки
протягом певного часу.

Серед подій, які є правовими під-
ставами для припинення земельних
правовідносин, можна назвати: смерть
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власника земельної ділянки, землеко-
ристувача, орендаря; закінчення тер-
міну, на який земельну ділянку було
надано в оренду.

Нераціональне використання зе-
мельної ділянки є однією з підстав
примусового припинення права на
земельну ділянку. Причому не має
значення, чи володіла особа зазначе-
ною ділянкою на праві власності, чи
на праві користування. Сутність нера-
ціонального використання можливо
з’ясувати лише виходячи з аналізу
поняття раціонального використання,
оскільки законодавець не дає тлума-
чення терміна «нераціональне викори-
стання». Під раціональним викори-
станням розуміють досягнення макси-
мального ефекту в досягненні мети,
для якої надано земельну ділянку. Цей
термін охоплює використання за цільо-
вим призначенням, а також макси-
мально ефективну експлуатацію.

Тому стосовно сільськогосподар-
ських підприємств, на нашу думку, нера-
ціональним використанням земельної
ділянки є використання земель сіль-
ськогосподарського призначення не
за їхньою цільовою направленістю, а
також така організація виробництва
сільськогосподарської продукції, яка
за інших умов могла би бути більш
продуктивною та вигідною. Тобто, у
процесі господарювання виробник не
докладає оптимальних зусиль для
досягнення поставленої мети.

Законодавством України не перед-
бачено підстав конфіскації земельних
ділянок. Законодавець базує свою
позицію на тому, що конфіскація
виступає санкцією за вчинення право-
порушення в користуванні та воло-
дінні земельною ділянкою і полягає в
безоплатному вилученні всього майна
або його частини у власність держа-
ви. Але ця підстава хоч і призводить
до припинення земельних правовідно-
син, та все ж не завжди припиняє
діяльність сільськогосподарського під-
приємства. Мова може йти про при-
пинення лише в тому випадку, коли

суб’єктом сільгоспвиробництва ви-
ступає фермерське господарство, що
складається з одного члена. Коли кон-
фіскації підлягає земельна ділянка
одного з членів колективного сіль-
ськогосподарського підприємства, то
в усіх інших земельні ділянки зали-
шаються.

Особливої уваги потребує питан-
ня відчуження земельної ділянки у
разі визнання суб’єкта господарюван-
ня банкрутом. Відповідно до Закону
України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його
банкрутом» від 30 червня 1999 р.,
а саме ст. 44 – у разі ліквідації сільсько-
господарського підприємства, за умови,
що не вистачає майна для задоволен-
ня вимог кредиторів, стягнення може
накладуватись на земельну ділянку
[7]. Але в такім разі виникає колізія 
зі ст. 22 Земельного кодексу України,
яка створює обмеження, відповідно
до яких землі сільськогосподарського
призначення не можуть передаватись
у власність іноземним громадянам,
особам без громадянства, іноземним
юридичним особам та іншим дер-
жавам. Окрім того, як зазначалося
раніше, землі сільськогосподарського
призначення потребують спеціаль-
ного використання згідно з цільовим
призначенням.

Значно простішою у цьому ви-
падку виглядає ситуація з державни-
ми чи комунальними підприємствами,
які діють на основі державного чи
комунального майна. У разі ліквідації
державного чи комунального підпри-
ємства, установи, організації землі, які
перебувають у їхньому постійному
користуванні, за рішенням відповід-
ного органу виконавчої влади або ор-
гану місцевого самоврядування пере-
водяться до земель запасу або надаю-
ться іншим громадянам та юридичним
особам для використання їх за цільо-
вим призначенням, а договори оренди
земельних ділянок припиняються [9].

Варто погодитися з В. М. Єрмо-
ленком, який уважає, що жоден із учас-
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ників торгів із приводу продажу майна
аграрного підприємства – банкрута 
не зможе ефективніше, ніж сільсько-
господарські товаровиробники, вико-
ристовувати таке майно[2, с. 97].

Тому, як підсумок, для усунення
суперечок у законодавстві, а саме 
ст. 44 ЗУ «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом» пропонуємо
доповнити положенням, відповідно до
якого з ліквідацією сільськогоспо-
дарського підприємства звернення
стягнення на земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призначення допу-
скається лише в тому випадку, коли
кредитором у справі про банкрутство
виступає сільськогосподарський това-
ровиробник, зареєстрований в Україні
в установленому порядку.

Отже, аналізуючи викладене, мож-
на дійти висновку, що припинення

діяльності сільськогосподарських
підприємств унаслідок припинення 
їхніх прав на землю – це сукупність
юридичних фактів добровільного або
примусового характеру, результатом
яких є припинення земельних право-
відносин і подальше припинення діяль-
ності сільськогосподарського підпри-
ємства. Враховуючи те, що законодав-
ство вирізняє значно більше підстав
припинення прав на землю, ніж їх
виникнення, а також визначну роль
землі як основного засобу виробниц-
тва у сільському господарстві, доціль-
ним було би доповнити ст. 38 Закону
України «Про сільськогосподарську
кооперацію» положенням, у якому
зазначити, що однією з підстав лікві-
дації сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу є припинення зе-
мельних правовідносин із подальшим
позбавленням його земельної ділянки.
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Покальчук М. Ю. Правове регулювання припинення діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств унаслідок припинення їхніх прав на землю

У статті аналізуються підстави припинення права на земельну ділянку сіль-
ськогосподарських підприємств, які призводять до подальшого припинення діяль-
ності сільськогосподарського підприємства.
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земельні правовідносини, припинення діяльності.

Покальчук М. Ю. Правовое регулирование прекращения деятельности сель-
скохозяйственных предприятий вследствие прекращения их прав на землю

В статье анализируются основания прекращения права на земельный участок
сельскохозяйственных предприятий, которые приводят к дальнейшему прекраще-
нию деятельности сельскохозяйственного предприятия.
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Pokalchuk M. Legal regulation of the termination of farms due the termination of
their rights to land

The article examines the condition of its rights to farm the land, leading the further
dissolution of the agricultural enterprise.
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