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В статті досліджені особливості здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки агроландшафтів,
що детерміновані об’єктивними функціями землі та вимогами законодавства по обмеженню у використанні земель. Визначено юридичну природу обмежень щодо збереження і відтворення агроландшафтів
у здійсненні прав на земельні ділянки та використанні і охороні земель: зміст та межі здійснення права на землю агроландшафту детерміновані вимогами правових норм щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, нормативами оптимального співвідношення
культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах та ґрунтово-кліматичних зонах
України щодо агрохімічної паспортизації земель.
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Актуальність розгляду питання пояснюється тим, що сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні не відповідає вимогам раціонального природокористування,
не забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо підвищення родючості
ґрунтів, запобігання негативним процесам деградації особливо цінних земель, наявними негативними тенденціями у використанні земель агроландшафтів, щодо збереження
природних цінностей агроландшафтів. Таким чином, особливого суспільного значення
набувають питання підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення агроландшафтного використання та охорони земель України.
Адже у чинному земельному, екологічному, господарському, цивільному та іншому законодавстві Україні не знаходять належного відображення і закріплення конституційні вимоги до власників землі і землекористувачів, до органів державної влади
та місцевого самоврядування щодо збереження агроландшафтів при використанні
земельних ділянок. Більше того, існуючі на даний час наукові дослідження представників правової доктрини – (В. І. Андрейцев [1, c. 71; 2], О. А. Забелишенський
[3; 4; 5] , П. Ф. Кулинич [6, c. 3 – 59; 7, c. 142 – 146; 8, c. 176; 9], В. Л. Мунтян [10; 11],
В. В. Носік [12], А. Г. Мартин [13] та ін. [14]) – за темою статті нечисленні, присвячені лише окремим аспектам цього механізму.
Особливості здійснення прав на землю агроландшафтів, тобто ландшафтна складова використання зазначених земель обов’язкова для всіх землекористувачів (а саме:
мінімум заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель щодо організації території з врахуванням
ландшафту, обробітку ґрунту і догляду за посівами та садами і виноградниками на
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схилах, щодо агролісомеліоративних та гідротехнічних і гідромеліоративних заходів
в умовах ландшафтної організації території) була затверджена ще в УРСР в 1960 р.
[15]. Зокрема, на всій території УРСР запроваджувався такий обов’язковий для землекористувачів мінімум заходів:
- на схилах понад 2 градуси границі угідь і полів сівозмін, а також шляхи слід прокладати по горизонталях місцевості або в близькому до них напрямку з тим, щоб границі і
шляхи не перетворювались у місця зосередження поверхневого стоку. Для регулювання
і поглинання поверхневого стоку води з нагірного боку автомобільних шляхів створювати, з цінних швидкоростучих лісових і плодових деревних порід, захисні алейні посадки,
або смуги завширшки до 12 метрів, в залежності від крутизни схилів. На схилах крутизною від 5 до 14 градусів зі змитими ґрунтами запроваджувати ґрунтозахисні сівозміни з
посівом багаторічних трав, зернових культур і в обмежених розмірах просапних культур
(кукурудзи, картоплі, соняшника). Просапні культури в цих сівозмінах вирощувати смугами, розташованими поперек схилів, завширшки 30-60 метрів, поєднуючи їх зі смугами
багаторічних трав завширшки 6 і більше метрів (ст.5);
- земельні ділянки, розташовані на крутих (10-15 і більше градусів) схилах, що
зазнають інтенсивної ерозії, відводити під ґрунтозахисні сівозміни лукопасовищного
типу або під постійне залуження багаторічними травами, а на ділянках таких схилів,
перетятих вимоїнами та ярами, а також на прияружних і прибалкових схилах та на
днищах ярів – розміщати захисні лісові, плодово-ягідні і горіхоплідні насадження
залежно від ступеня змитості і розмитості місцевості (ст.6);
- на схилах понад 2 градуси оранку провадити впоперек схилів, а на схилах понад
4-5 градусів поперек схилів провадити також і лущення, культивацію, посів, посадку,
обробіток посівів та збирання врожаю. В Прикарпатті та в Закарпатті, де поширене поверхневе перезволоження ґрунтів, оранку слід провадити під деяким кутом до
горизонталів, щоб забезпечити повільне стікання поверхневих вод до закріплених
водотоків без змивання ґрунту по площі схилу. На схилах, крутіших 8-9 градусів,
особливо в передгірських і гірських районах Карпат і західних районів республіки,
провадити контурну оранку смугами з обертанням скиби вниз по схилу, що сприятиме поступовому створенню наорних терас;
- для запобігання стоку опадів і змиву ґрунту на схилах крутизною до 10 градусів
ряди виноградних і ягідних кущів та плодових дерев розташовувати лише впоперек схилів (ст. 18). На схилах крутизною понад 10 градусів посадку садів провадити
в ями, без суцільної оранки, а підготовку ґрунту під посадку винограду провадити
способами, визначеними в кожному конкретному випадку спеціальною комісією за
участю агронома господарства, працівників місцевих науково-дослідних установ та
агронома районного дослідно-показового господарства, після обов’язкового обстеження на місці (ст.21);
-при нових посадках основні полезахисні лісові смуги розміщати перпендикулярно до напрямку пануючих вітрів, по зовнішніх межах землекористування, по межах
сільськогосподарських угідь, по межах полів сівозмін. На землях, що розташовані на
схилах, поздовжні полезахисні лісові смуги розміщати впоперек схилу (ст.29) [15].
У цьому контексті неабияке значення повинна була надати Концепція розвитку землеробства Української РСР на період до 2005 р., схвалена Постановою Ради Міністрів
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УРСР від 8 травня 1990 року № 107 [17]. Відповідно до норм якої, з врахуванням єдності
функціонування та гармонізації аграрних і природних ландшафтів, пропонувалася зміна
національної системи землеробства, яка базується на рівнино-прямолінійному землекористуванні без урахування природних комплексів і рельєфу місцевості. Що повинно
було об’єктуватися в ідею ґрунтозахисного контурно-меліоративного використання земель агроландшафту як засобу ведення сільського господарства у відповідності з грунтово-екологічними чинниками земель шляхом локалізації інтенсивного землеробства на
рівнинній частині території, застосування біологічних засад землеробства на схилах, а на
землях, що межують з гідрографічним фондом – природних агрофітоценозів [18, с. 3 – 9;
19, c. 14 – 15]. Система повинна була передбачити диференційоване використання земель
агроландшафтів залежно від ступеню їхнього змиву, контурну організацію території,
впровадження ґрунтозахисних технологій, максимальним наближенням до природних
контурів і горизонталей щодо усіх технологічних операції по вирощуванню сільськогосподарських культур. А ведення сільського господарства повинно було прив’язуватися
до рельєфу місцевості шляхом впровадження виділення технологічних трьох груп земель залежно від крутості схилів: до 3 град, від 3 до 7 град. та більш як 7 град. відповідно.
Водночас лише деякі вказані особливості здійснення права на землю агроландшафту нині декларативно прописані в нормах діючого земельного законодавства.
Так, оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх розораності; удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх
збагачення природними компонентами; впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території; обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель; здійснення консервації
сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими ґрунтами на
схилах крутизною понад 5-7 градусів є основними завданнями Загальнодержавної
програми формування національної екологічної мережі на 2000 – 2015 роки у сфері
охорони та відтворення земельних ресурсів, що затверджена Закон України від 2 вересня 2000 року [20]. При цьому основними джерелами фінансового забезпечення
цих заходів є кошти державного і місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, гранти міжнародних екологічних організацій тощо. А згідно статті 47 Закону України «Про охорону земель»
[21], з метою захисту земель від ерозії та зсувів у землевпорядній документації передбачаються заходи щодо забезпечення протиерозійної та протизсувної стійкості
території – забороняється розорювання схилів крутизною понад 7° (крім ділянок для
залуження, залісення та здійснення ґрунтозахисних заходів), а на схилах крутизною
від 3 до 7° обмежується розміщення просапних культур, чорного пару тощо.
Інша законодавча спроба врахувати ландшафтну ознаку при здійсненні прав
на землю була проведена у Законі України «Про охорону земель» [21], відповідно
до норм ст. 30, 33 якого Кабінетом Міністрів України встановлюються нормативи
охорони земель та відтворення ґрунтів, зокрема: оптимального співвідношення земельних угідь; оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах тощо.
Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для
запобігання надмірному антропогенному впливу на них, у тому числі надмірній ро-
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зораності сільськогосподарських угідь. До нормативів оптимального співвідношення
земельних угідь належать: оптимальне співвідношення земель сільськогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного призначення, а також земель лісового та водного фондів; оптимальне співвідношення ріллі та багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, а
також земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах. Водночас Кабінет
Міністрів України розробив лише проект Постанови «Про затвердження нормативів
оптимального співвідношення земельних угідь» [22], де в розрізі природно-сільськогосподарських провінцій надаються нормативи оптимального співвідношення ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, а також земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах. Втім, слід відзначити, що на даний час в Україні нормативи щодо оптимального співвідношення земельних угідь залишаються нереалізованими
у нормативно-законодавчих актах, наприклад, щодо землевпорядного нормування.
Наступним кроком щодо врахування єдності функціонування та гармонізації аграрних і природних ландшафтів з урахуванням зональних ґрунтово-екологічних принципів
при здійсненні прав на землю як основи ландшафту є Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» від 4
червня 2009 року [23], який передбачив внесення змін до окремих законів України, зокрема до ст. 22 Земельного кодексу України: «Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель» [24].
Юридична природа впливу проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь на зміст та межі здійснення права на землю як основу агроландшафту, розкривається законами України «Про
охорону земель» (ст. 33-1) [21], «Про землеустрій» (ст. 52) [25], «Про державну експертизу землевпорядної документації» (ст. 9) [26], постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2010 року № 164 «Про затвердження нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» [27], постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 02 листопада 2011
року «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь» [28], а
також Методичними рекомендаціями щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України, які
затверджені наказом Мінагрополітики та УААН від 18 липня 2008 року № 440/71
[29], Методикою проведення державної експертизи землевпорядної документації,
що затверджена наказом Держкомзему України від 03 грудня 2004 року № 391 (пункти 4.1.1 та 4.2.1) [30], Методичними рекомендаціями щодо розроблення проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, які затверджені наказом Державного агентства земельних ресурсів
України від 02 жовтня 2013 року за № 396.
Методичні засади проектування полів сівозміни у нормативних документах практично не описані [31], окрім Методичних рекомендацій щодо складання проектів
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землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь [13]. Відповідні положення рекомендаційного характеру наразі присутні лише у науковій та навчально-методичній літературі [13], причому їх відповідність чинній нормативно-правовій базі простежується далеко не завжди. Підходи до
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, залишаються значною мірою дискусійними.
По-перше, на даний час нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах затверджені Постановою Кабінету Міністрів України за № 164 від 11 лютого 2010 року [27]. Водночас слід
зазначити, що таке поняття як «природно-сільськогосподарський регіон» на сьогодні
на законодавчому або нормативному рівні невизначено, а застосовується дещо інша
дефініція – «природно-сільськогосподарське районування».
По-друге, статтею 54 Закону України «Про охорону земель» [21] визначено, що
суцільне ґрунтове обстеження має проводитись через кожні 20 років, а тому матеріали крупномасштабних ґрунтових обстежень, коригування яких останній раз проводилось у 1980-х роках, можна вважати застарілими.
По-третє, відповідно до ст. 1, 20 Закону України «Про землеустрій» [25], проект
землеустрою – це сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років, що відповідає до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» [27]. Таким чином, новий орендар земельної ділянки матиме дотримуватися схеми чергування культур та полів сівозміни, які проектувалися для попереднього
користувача. А відповідно до статті 20 згаданого Закону України, землеустрій проводиться в обов’язковому порядку, серед іншого, в разі зміни меж об’єктів землеустрою.
Таким чином, розроблений проект сівозмін фактично втрачатиме свою чинність.
По-четверте, стосовно впорядкування угідь земельних ділянок. Підготовка, розробка та прийняття проектних рішень щодо зміни складу угідь земельних ділянок
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що перебувають у користуванні на умовах оренди, є надзвичайно складною задачею з точки зору додержання вимог чинної нормативно-правової бази.
По-п’яте, особливості здійснення прав на землю в умовах ландшафтного використання та охорони земель агроландшафту детерміновані і т.з. агрохімічною паспортизацію земель агроландшафтів, яка проводилася в Україні відповідно до Указу
Президента України від 02 грудня 1995 року № 1118 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» [32] з метою визначення
показників якісного стану ґрунту, їх зміни внаслідок господарської діяльності, видача агрохімічного паспорта поля.
Із прийняттям Законів України «Про пестициди та агрохімікати» [33] щодо урахування попереднього агрохімічного обстеження ґрунтів, даних агрохімічного паспорта
земельної ділянки (поля) при застосуванні пестицидів і агрохімікатів, Закону України
«Про охорону земель» [21] щодо включення агрохімічної паспортизації земельних
ділянок та агрохімічного обстеження ґрунтів до інституту моніторингу ґрунтів, Зако-
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ну України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» щодо
визначення агрохімічної паспортизації земель відносини із агрохімічної паспортизації отримали і певне законодавче регулювання. Відповідно до ст.54 Закону України
«Про охорону земель» [21]: агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється
через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – через кожні 5-10
років; суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні 20 років; моніторинг
ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення здійснюється уповноваженим
органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Водночас, незважаючи на достатньо розвинене правове регулювання, через низку об’єктивних та суб’єктивних
факторів спостереження за станом земель, сьогодні не складають всеохоплюючої системи. Таким чином, моніторинг земель на сьогодні фактично відсутній.
Так, форма агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки, порядок проведення
робіт з агрохімічної паспортизації, процедура виготовлення, видачі та застосування
агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки затверджена 11 жовтня 2011 року
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 536 [34]. Відповідно до норм ст. 37 Закону України «Про охорону земель» та зазначеного наказу,
агрохімічна паспортизація орних земель є обов’язковою для всіх землевласників та
землекористувачів. Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки використовуються в процесі регулювання земельних відносин при передачі у власність
або надання в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки, зміни власника
або землекористувача, проведенні грошової оцінки земель, визначені розмірів плати
за землю, здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів. Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при передачі земельної ділянки
у власність та користування. Разом із тим, вказані законодавчі положення слід, на
наш погляд, вважати юридично нівельованими нормами діючого Земельного кодексу
України, що має бути враховане в земельному законодавстві України.
Окремо, на нашу думку, також не можна з’ясувати доцільність доповнення до Закону України «Про охорону земель» поняттям «ґрунтовтома» як «порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та різке зниження урожайності сільськогосподарських культур внаслідок їх беззмінного вирощування або частого повернення на попереднє поле
сівозміни, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтів, накопичення у ґрунтах
специфічних хвороботворних мікроорганізмів та насіння бур’янів» [21] через неможливість за таким змістом надати відповідь до таких практичних запитань: ке зниження
врожайності вважається різким? Чи є оранка порушенням біоенергетичного режиму
ґрунтів? Хто і у який засіб має визначати об’єктивну сторону порушення? Яке повернення на попереднє поле сівозміни вважається частим? Хто та яким чином має фіксувати «накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів та насіння
бур’янів» особливо через застосування інституту юридичної відповідальності?
Зазначені вище обставини, на наше переконання, призводять до повної втрати зацікавленості суб’єктів прав на землю агроландшафтів у замовленні відповідних проектів землеустрою. Так, наприклад, характерні результати можливо проілюструвати на
прикладі Автономної Республіки Крим: на території Автономної Республіки Крим станом на 1 жовтня 2013 року із 775 сільськогосподарських товаровиробників, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного
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сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100 гектарів, проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь? замовили лише 207 (проти 71 відповідно до 2012 р.) на загальну
площу 313,9 тис. га, розроблено 75 відповідних проектів землеустрою на загальну площу 120,8 тис. га та затверджено 22 проекту на загальну площу 37,1 тис.га [35].
Підсумовуючи викладене, на наш погляд, доведено, що особливостями здійснення права на землю агроландшафту є законодавчі вимоги щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до розроблених та
затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування земельних угідь. Таким
чином, суб’єкти прав на земельні ділянки з агроландшафтом мають право самостійно на свій розсуд здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками з врахуванням правових обмежень щодо оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах,
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно
до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою,
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
земельних угідь тощо, які детерміновані об’єктивними функціями землі як основи
агроландшафту. До діючого земельного кодексу України необхідно внести відповідні зміни щодо: обов’язкової наявності при передачі земельної ділянки у власність
та користування, в тому числі на правах оренди (в тому числі при зміни власника
або землекористувача) агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки; виділення
агрохімічного паспорта зі складу моніторингу ґрунтів та віднесення його саме до
складу державного земельного кадастру, встановлення мінімального строку оренди земель агроландшафту відповідно до нормативів оптимального співвідношення
культур у сівозмінах.
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Елькин С. В. Особенности осуществления права на земельные участки агроландшафтов /
С. В. Елькин // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26 (65). № 2-1. – Ч. 1. – С. 403-413.
В статье исследованы особенности осуществления субъективных прав на земельные участки агроландшафтов, что обусловлено объективными функциями земли как основы ландшафта и требованиями
законодательства по ограничению в использовании земель. Определена юридическая природа ограничений по сохранению и воспроизводству агроландшафтов в осуществлении прав на земельные участки
и использовании, охране земель: содержание и границы осуществления права на землю агроландшафта
обусловлены требованиями правовых норм по обеспечению эколого-экономического обоснования севооборотов и упорядочивания угодий, нормативами оптимального соотношения культур в севооборотах в
разных природно-сельскохозяйственных регионах и почвенно-климатических зонах Украины, агрохимической паспортизацией земель.
Ключевые слова: земельный участок, права на землю, границы осуществления прав на землю, агроландшафт.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF ON LAND PLOTS AGRICULTURAL LANDSCAPES
Elkin S. V.
Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol, Crimea, Ukraine
This paper investigates peculiarities of subjective rights to land agricultural landscapes, which are
determined by the objective function of land as the basis of the landscape and the requirements of legislation
to limit the use of land. Also, the legal nature of restrictions on the conservation and restoration of agricultural
landscapes in the implementation of land rights and land use and protection is defined. The peculiarities of the
rights to land agrarian landscapes from 1960 to the present time are determent.
It is shown, that the characteristics of the right to land is agricultural landscapes legal requirements for the
use of agricultural land under developed and approved in the prescribed manner of land management projects
that provide environmental and economic basis of crop rotation and streamline land. Thus, the subjects of land
rights on agricultural landscapes have the right to, at its discretion exercise the rights of ownership, use and
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disposal of land, taking into account the legal constraints on the optimal value crops in crop rotations in different
natural and agricultural areas, the use of agricultural land under to developed and approved in the prescribed
manner of land management projects that provide environmental and economic basis of crop rotation and
manage land, etc., which are determined by the objective function of land as the basis of agricultural landscapes.
It is necessary to make some changes to In the current Land Code of Ukraine: the mandatory presence of
the transfer of land ownership and use, including the lease (including change in the owner or land user) passport
agrochemical field, land, allocation of agrochemical passport from the monitoring of soil and its inclusion is
part of the state land cadastre; duty subjects of the land does not violate legal requirements for the protection of
agricultural landscapes as a qualifying stage and at the stage of implementation and realization of the right to land.
Key words: land, land rights, limits of rights to land, agricultural landscapes.
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