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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Дослідження суб’єктно-об’єктного складу передачі земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад та її порядку спира-
ється на загальні засади законодавства з урахуванням певних особливостей. Проблемною залишається з’ясування 
взаємозалежності теоретико-правової бази означеної передачі земельних ділянок та фактично реалізованих дій при 
здійсненні такої процедури. Завдання. Висвітлити суб’єктно-об’єктний склад передачі земельних ділянок сільського-
сподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад та її по-
рядок. Методи. Формально-юридичний метод застосовано для вивчення положень чинного законодавства щодо 
правового статусу досліджуваного суб’єкта та правового режиму об’єкта, а також порядку здійснення визначеної пе-
редачі. Методи аналізу та синтезу – для з’ясування складових порядку передачі земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної власності об’єднаним територіальним громадам у комунальну власність, а також 
при формулюванні загальних висновків, що стосуються суб’єктно-об’єктного складу та порядку цієї передачі. Ре-
зультати. Встановлено, що передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад здійснюється між конкретними суб’єктами (об’єднаною те-
риторіальною громадою як суб’єктом отримання та уповноваженим органом виконавчої влади, який здійснює розпо-
рядження землями державної власності відповідно до повноважень) щодо певних об’єктів (земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення державної власності) у порядку визначеному ст.117 Земельного кодексу України. 
Висновки. Визначено, що етапи передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влас-
ності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад мають своє призначення; при їх реалізації може бу-
ти отриманий максимально очікуваний результат із задоволення інтересів кожної зі сторін. Необхідно врахувати, що 
закріплений ст.117 Земельного кодексу України порядок має загальний характер у порівнянні із досліджуваним аспе-
ктом; стаття потребує внесення ряду додаткових змін, що дозволило би більш повно врегульовувати визначену 
сферу. 

Ключові слова: об’єднані територіальні громади; земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення; комунальна власність 
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Problem statement. Study the subject-object composition for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose 
to communal ownership of the amalgamated territorial communities and its procedure is based on general provisions of the 
legislation while taking into account certain features. There is still an issue of identification that interdependency within the 
theoretical and legal framework in such transfer of land plots and the actually implemented actions during the 
procedure. Task. To highlight the subject-object composition for the transfer of state-owned land plots of agricultural 
purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities and its procedure. Methods. We applied a 
technical legal method to study the provisions of the current legislation regarding the legal status of the subject under study 
and the legal regime of the object, as well as the procedure for implementing such transfer. Methods of analysis and 
synthesis - to identify the components of the procedure for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to 
communal ownership of the amalgamated territorial communities, as well as when drawing general conclusions regarding 
the subject-object composition and the procedure for this transfer. Results. It has been established, that the transfer of 
state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities is carried 
out between specific entities (the amalgamated territorial communities as the subject of receipt and the authorized executive 
body that disposes of state-owned land plots according to the mandate) regarding certain objects (state-owned land plots of 
agricultural purpose) in the manner specified in Article 117 of the Land Code of Ukraine.  Conclusions. It was defined that 
the stages for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated 
territorial communities have their purpose; when they are implemented, the maximum expected result can be obtained to 
satisfy the interests of each of the parties. It should be taken into account that the procedure enshrined in Article 117 of the 
Land Code of Ukraine is of a general nature in comparison with the aspect under study; the article requires a number of 
additional amendments, which would allow for more complete regulation of this area. 

Keywords: the amalgamated territorial communities; land plots of agricultural purpose; communal ownership 
 

Постановка проблеми 

В умовах сьогодення при реалізації відповід-
них змін у різних сферах суспільного життя на-
дання більших можливостей територіальним 
громадам у здійсненні своїх інтересів поступово 
змінюється у бік їх збільшення. Серед них певне 
місце займають ті, що пов’язані із земельними 
ділянками, які вже перебувають чи можуть пе-
ребувати у їх власності. У цьому процесі важли-
ве значення має розпорядження Кабінету Мініс-
трів України "Питання передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад" від 
31.01.2018 р. № 60-р [1] (далі – Розпорядження 
Кабінету Міністрів України) – один із дієвих за-
собів у заохоченні територіальних громад до 
об’єднання [2, с.6]. Більше того, на думку В. Да-
угуль, "процес "децентралізації" не може бути 
повним без передачі територіальним громадам 
повноважень з розпорядження землями на всій 
території громади, а не лише в межах населе-
них пунктів" [3]. Відповідно, дослідження такої 
передачі потребує окремої уваги [4] для розу-
міння специфіки цього процесу з урахуванням 
його особливостей. Вивчення правового підґру-
нтя її реалізації має важливе значення у розу-
мінні загального порядку її здійснення, що ви-
значений у ст.117 Земельного кодексу України 
(далі – ЗК України) [5]. 

У свою чергу, попередньо зазначимо, що ви-
вчення питання, що стосується права власності 

взагалі та природних ресурсів зокрема здійсню-
вали різні автори. В.І. Андрейцев вказує, що 
право власності на природні ресурси є систе-
мою юридичних норм та інших правових засо-
бів, які регулюють правовідносини власності на 
землю, надра, води, ліси, рослинний і тварин-
ний світ, об’єкти природно-заповідного фонду та 
забезпечують реалізацію повноважень власни-
ків щодо володіння, користування і розпоря-
дження цими ресурсами [6, с.55]. І.І. Каракаш 
трактує цю категорію у об’єктивному розумінні 
як сукупність правових норм, які закріплюють і 
охороняють способи набуття, умови реалізації 
та порядок припинення правомочностей влас-
ності на предмети природи і об’єкти матеріаль-
ного світу для задоволення потреб окремих 
осіб, їх об’єднань, громад, держави або усього 
суспільства [7, с.8]. У свою чергу, С.В. Размєта-
єв інтерпретує право комунальної власності на 
природні ресурси як сукупність норм, що вста-
новлюють правові підстави виникнення, корис-
тування та розпорядження природними 
об’єктами територіальних громад населених 
пунктів, а саме міст, сіл, селищ [8, с.88]. М.В. 
Шульга зазначає, що право комунальної влас-
ності на землю – право територіальної громади 
володіти, раціонально, ефективно, а також за 
цільовим призначенням користуватися та роз-
поряджатися на свій розсуд, забезпечуючи свої 
та всіх, що входять у її структуру, ланок земель-
ні та інші інтереси в межах закону землею, що їй 
належить, як безпосередньо, так і через органи 
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місцевого самоврядування [9, с.217].  
Щодо зарубіжної практики, то Елінор Остром 

і Гесс Шарлотта (Ostrom, Charlotte, 2007) звер-
нулися до природи власності на природні ресу-
рси взагалі та переваг окремих видів власності 
на природні ресурси в порівнянні з іншими [10], 
Сириаси-Вантруп С.В. та Ричард К. Бишоп 
(Ciriacy-Wantrup, Bishop, 1975) з цього приводу 
висвітлили концепцію загальної власності на 
природні ресурси її сутності через призму різних 
факторів [11], Томас Сікор, Джун Хе, Гійом, Лес-
тралін (Sikor, He, Lestrelin, 2017) опрацювали 
режим права власності та його концептуальні 
основи [12]. 

Виходячи з цього, потребує визначення 
суб’єктно-об’єктний склад, оскільки йдеться са-
ме про об’єднані територіальні громади та про 
земельні ділянки сільськогосподарського приз-
начення та порядок такої передачі. 

Тому метою статті є визначення правового 
підґрунтя передачі земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної власно-
сті в комунальну власність об’єднаних територі-
альних громад у контексті удосконалення 
загального порядку її реалізації. Її новизна по-
лягає в авторському погляді на порядок пере-
дачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну 
власність об’єднаних територіальних громад 
через систематизацію положень чинного зако-
нодавства та наукових напрацювань. Завдан-
ням статті є визначення суб’єктно-об’єктного 
складу передачі земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіаль-
них громад та її порядку для більш поглиблено-
го розуміння загального процесу її реалізації 
визначеного в ст.117 ЗК України. 

Об’єднанні територіальні громади – суб’єкти 
отримання земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення у  
комунальну власність при їх передачі із 
державної власності 

Щодо особливостей саме суб’єктного складу 
у контексті визначеного порядку, то за ст.1 За-
кону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" [13] територіальна громада – це жителі, 
об'єднані постійним проживанням у межах села, 
селища, міста, що є самостійними адміністрати-
вно-територіальними одиницями або доброві-
льне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст, що мають єдиний адміністративний центр. 
В свою чергу, за ч.2 ст.3 Закону України "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад" 
[14], об’єднана територіальна громада, адмініс-
тративним центром якої визначено місто, є мі-
ською територіальною громадою, центром якої 
визначено селище – селищною, центром якої 
визначено село – сільською. 

І, відповідно, до ст.2 цього Закону, "доброві-
льне об’єднання територіальних громад сіл, се-
лищ, міст здійснюється з дотриманням таких 
принципів: 1) конституційності та законності; 2) 
добровільності; 3) економічної ефективності; 4) 
державної підтримки; 5) повсюдності місцевого 
самоврядування; 6) прозорості та відкритості; 7) 
відповідальності". Кожен із зазначених принци-
пів відображає окремий аспект, що обумовлює 
доцільність створення такого суб’єкта в межах 
певних обставин, що склалися. 

Тобто, об’єднана територіальна громада – це 
добровільне об’єднання жителів відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць на-
вколо єдиного адміністративного центру. Звідси, 
можна вказати, що з урахуванням розпоря-
дження Кабінету Міністрів України, саме 
об’єднаним територіальним громадам надають-
ся у власність земельні ділянки відповідної ка-
тегорії земель із державної власності.  

Земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності як об’єкти 
передачі у власність об’єднаним  
територіальним громадам 

Стосовно специфіки земель сільськогоспо-
дарського призначення як відповідного об’єкта, 
про передачу якого йдеться, то за п. а) ч.1 ст.19 
ЗК України: землі сільськогосподарського приз-
начення є однією з категорій земель, що визна-
чаються за цільовим призначенням. 

Поняття цієї категорії закріплюється в ч.1 
ст.22 ЗК України, за якою до неї належать землі, 
надані для виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської на-
уково-дослідної та навчальної діяльності, роз-
міщення відповідної виробничої інфраструктури, 
у тому числі інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або призначені 
для цих цілей. Як зазначається у словникових 
джерелах, землі сільськогосподарського приз-
начення – це усі екосистеми, модифіковані або 
створені людиною спеціально для вирощування 
біологічних продуктів для споживання або вико-
ристання людиною [15].  

Тобто, ця категорія земель пов’язана з реалі-
зацією сільськогосподарської діяльності, що, в 
першу чергу, характеризується виробництвом 
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сільськогосподарської продукції та іншою діяль-
ністю, що залежить від неї. Відповідно, повер-
таючись до положень розпорядження Кабінету 
Міністрів України, йдеться про можливість пе-
редачі саме земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної власності, а 
не земельних ділянок інших категорій. 

У продовження аналізу положень розпоря-
дження Кабінету Міністрів України у контексті 
об’єкта передачі, необхідно зазначити, що цей 
порядок охоплює потенційно всі земельні ділян-
ки відповідної категорії державної власності, 
зокрема й ті, права на які вже були виставлені 
на земельні торги з дотриманням необхідної 
процедури по їх завершенню. Окрім того, до їх 
передачі, розпорядження такими земельними 
ділянками відбувається за погодженням з 
об’єднаними територіальними громадами. 

Порядок передачі земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення  
державної власності у власність об’єднаним 
територіальним громадам 

У свою чергу, якщо аналізувати норми чинно-
го законодавства стосовно передачі земель 
державної власності в комунальну як одну з під-
став виникнення права комунальної власності 
то за ч.5 ст.83 ЗК України: територіальні грома-
ди набувають землю у комунальну власність у 
разі: а) передачі їм земель державної власності. 
Вона відбувається у порядку визначеному 
ст.117 ЗК України "Передача земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність чи 
земельних ділянок комунальної власності у 
державну власність" положення якого необхідно 
опрацювати у взаємозв’язку із тими, що визна-
чені в розпорядженні Кабінету Міністрів України.  

Зокрема, за ч.1 ст.117 ЗК України: передача 
земельних ділянок державної власності у кому-
нальну реалізується за рішенням уповноваже-
них на те органів виконавчої влади, в якому за-
значаються відповідні відомості (кадастровий 
номер земельної ділянки, її місце розташуван-
ня, площа, цільове призначення і т.д.) зі скла-
данням акту приймання-передачі такої земель-
ної ділянки, що є підставою для державної 
реєстрації права територіальної громади на неї. 

Тобто, аналізуючи вказані положення, можна 
з’ясувати порядок відповідної передачі як підс-
тави виникнення права комунальної власності 
розуміючи її специфіку у порівнянні з іншими 
юридичними фактами, з якими законодавець 
пов’язує можливість виникнення права комуна-
льної власності на землю. 

По-перше, відповідна передача реалізується 
за рішеннями уповноважених органів виконав-
чої влади, які здійснюють розпорядження зем-
лями державної власності відповідно до повно-
важень, визначених ЗК України. 

У ч.4 ст.122 "Повноваження органів виконав-
чої влади, Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим, органів місцевого самоврядування 
щодо передачі земельних ділянок у власність 
або у користування" ЗК України передбачаєть-
ся, що центральний орган виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів у галузі земельних 
відносин та його територіальні органи переда-
ють земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності, крім випад-
ків, визначених частиною восьмою цієї статті, у 
власність або у користування для всіх потреб. 

Центральним органом виконавчої влади з пи-
тань земельних ресурсів у галузі земельних від-
носин, згідно зі Положенням про Державну служ-
бу України з питань геодезії, картографії та 
кадастру [16], є однойменний орган, який за п.4 
відповідно до покладених на нього завдань: роз-
поряджається землями державної власності 
сільськогосподарського призначення в межах, 
визначених ЗК України, безпосередньо або че-
рез визначені в установленому порядку його те-
риторіальні органи (абз.31). Положення про них 
затверджені наказом Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України "Про затвер-
дження положень про територіальні органи Дер-
жгеокадастру" [17]. У розпорядженні Кабінету 
Міністрів України вказується, що Державна слу-
жба з питань геодезії, картографії та кадастру 
повинна забезпечити при дотриманні ряду дій 
передачу зазначених земельних ділянок у кому-
нальну власність відповідних об’єднаних терито-
ріальних громад згідно із ст.117 ЗК України. 

Тобто, якщо визначатися з особливістю 
суб’єктного складу в межах окресленої підстави, 
то, з одного боку, в цьому процесі суб’єктом пе-
редачі виступає уповноважений на те орган ви-
конавчої влади, а суб’єктом отримання земель 
сільськогосподарського призначення державної 
власності – об’єднана територіальна громада. 

По-друге, на що треба звернути увагу при 
аналізі порядку реалізації вказаної підстави, це 
рішення, яке приймається уповноваженим орга-
ном, а саме його зміст – відомості, які повинні в 
ньому зазначатися. Перед цим необхідно вказа-
ти, що у розпорядженні Кабінету Міністрів Укра-
їни передбачається забезпечення Державною 
службою з питань геодезії, картографії та када-
стру формування земельних ділянок сільського-
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сподарського призначення державної власності 
в межах, визначених перспективним планом 
формування територій громад, шляхом прове-
дення інвентаризації земель сільськогосподар-
ського призначення державної власності.  

У свою чергу, формування земельної ділянки 
передбачає визначення її площі, меж та вне-
сення інформації про неї до Державного земе-
льного кадастру (ч.1 ст.79-1 ЗК України). Воно 
здійснюється за ч.2 ст.79-1 ЗК України поряд з 
іншим шляхом інвентаризації земель у випад-
ках, передбачених законом. Інвентаризація зе-
мель проводиться з метою встановлення місця 
розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, 
розмірів, правового статусу, виявлення земель, 
що не використовуються, використовуються не-
раціонально або не за цільовим призначенням, 
виявлення і консервації деградованих сільсько-
господарських угідь і забруднених земель, вста-
новлення кількісних та якісних характеристик 
земель, необхідних для ведення державного 
земельного кадастру, здійснення державного 
контролю за використанням та охороною зе-
мель і прийняття на їх основі відповідних рішень 
органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування (ч.1 ст.35 Закону України 
"Про землеустрій" [18]; п.2 Порядку проведення 
інвентаризації земель [19]). Проведення держа-
вної інвентаризації земель забезпечує Держгео-
кадастр або його територіальний орган шляхом 
прийняття наказу про проведення державної 
інвентаризації земель (п.8 Порядку проведення 
інвентаризації земель). Зокрема, Державною 
службою України з питань геодезії, картографії 
та кадастру було прийнято наказ "Про прове-
дення інвентаризації земель сільськогосподар-
ського призначення державної власності" [20]. 
Як вказує Р. Х. М ван де Грааф (van de Graaff), 
загальновизнаним є те, що план розвитку регіо-
ну повинен базуватися не тільки на потребах 
громади, але також і на інформації про фізичні 
характеристики землі [21]. 

Про перспективний план формування тери-
торій громад вказується в Законі України "Про 
добровільне об’єднання територіальних гро-
мад", а саме, за п.6 ч.1 ст.4: однією з умов доб-
ровільного об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст є дотримання: об’єднання тери-
торіальних громад відповідно до перспективних 
планів формування територій громад Автоном-
ної Республіки Крим, області. В ч.1 ст.11 перед-
бачається, що перспективний план формування 
територій громад Автономної Республіки Крим, 
області розробляється Радою міністрів Автоно-

мної Республіки Крим, відповідною обласною 
державною адміністрацією згідно з методикою 
формування спроможних територіальних гро-
мад і охоплює всю територію Автономної Рес-
публіки Крим, області. Наприклад, затверджено 
Перспективний план формування територій 
громад Київської області [22], Перспективний 
план формування територій громад Полтавської 
області [23], Перспективний план формування 
територій громад Харківської області [24] та ін. 

Отже, на підставі вищезазначеного, реаліза-
ція досліджуваної підстави можлива лише після 
ряду дій, які дозволяють отримати певну інфор-
мацію щодо території громади та земельних 
ділянок стосовно яких відбуватиметься така пе-
редача. 

Повертаючись до порядку досліджуваної пе-
редачі, то він реалізується через прийняття рі-
шення уповноваженим органом про передачу 
відповідної земельної ділянки, то за ч.1 ст.117 
ЗК України: у рішенні органів виконавчої влади 
... про передачу земельної ділянки у ... комуна-
льну власність зазначаються кадастровий но-
мер земельної ділянки, її місце розташування, 
площа, цільове призначення, відомості про об-
тяження речових прав на земельну ділянку, об-
меження у її використанні. 

Звідси, у вказаному рішенні повинна бути за-
значена інформація, яка ідентифікуватиме зе-
мельні ділянки надаючи їх характеристику. Зок-
рема, кадастровий номер земельної ділянки, під 
яким розуміється індивідуальна, що не повто-
рюється на всій території України, послідовність 
цифр та знаків, яка присвоюється земельній 
ділянці під час її державної реєстрації і зберіга-
ється за нею протягом усього часу існування 
(ч.1 ст.1 Закону України "Про Державний земе-
льний кадастр" [25]). За ч.5 ст.16 Закону України 
"Про Державний земельний кадастр": кадастро-
ві номери земельних ділянок зазначаються у 
рішеннях органів державної влади, ... про пере-
дачу цих ділянок у власність... .  

Визначаючись із місцем розташування, то 
такі земельні ділянки знаходяться в межах від-
повідних територій, а саме, терито-
рія територіальної громади – нерозривна тери-
торія, в межах якої територіальна громада 
здійснює свої повноваження щодо вирішення 
питань місцевого значення відповідно 
до Конституції і законів України, як безпосеред-
ньо, так і через органи місцевого самовряду-
вання (ст.1 Закону України "Про місцеве самов-
рядування в Україні"). Стосовно території 
об’єднаних територіальних громад безпосеред-
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ньо, то за п.2 ч.1 ст.4 Закону України "Про доб-
ровільне об’єднання територіальних громад": 
територія об’єднаної територіальної громади 
має бути нерозривною, межі об’єднаної терито-
ріальної громади визначаються по зовнішніх 
межах юрисдикції рад територіальних громад, 
що об’єдналися. 

Наступною характеристикою земельної діля-
нки є її площа. За п.1.5 Технічних вказівок щодо 
визначення меж земельних ділянок спільної та 
спільної часткової власності фізичних і юридич-
них осіб на забудованій території у населених 
пунктах [26]: фізична площа земельної ділянки – 
площа земельної поверхні в межах ділянки з 
урахуванням нерівностей фізичної поверхні зе-
млі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо. За 
формулюванням в окремих джерелах, площа 
земельної ділянки – це площа в квадратних кі-
лометрах наземних частин стандартних геог-
рафічних районів [27]. Звідси, площа земельної 
ділянки – це площа певної поверхні, що визна-
чається відповідними межами та має певне 
призначення (в даному випадку сільськогоспо-
дарське). Хоча окремими науковцями акценту-
ється увага на проблемі непропорційність пере-
даних у комунальну власність площ до 
загальної площі земель об’єднаних територіа-
льних громад по областях [28, с.14]. 

Щодо цільового призначення земельної ді-
лянки в досліджуваному випадку, то цій катего-
рії земель присвячена гл.5 "Землі сільськогос-
подарського призначення" ЗК України, де 
відображені положення, які визначають специ-
фіку цієї категорії земель у порівнянні з іншими 
категоріями. 

Поміж іншими складовими змістовної частини 
рішення органів виконавчої влади, що прийма-
ється при вказаній процедурі повинні міститися 
відомості про обтяження речових прав на земе-
льну ділянку та обмеження у її використанні. 

У ЗК Україні цим складовим присвячена гл.18 
"Обмеження прав на землю", статті в якій прис-
вячені як обмеженням так і обтяженням прав на 
земельну ділянку. Окрім положень ЗК України 
вони врегульовуються й іншими нормативно-
правовими актами: Законом України "Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" [29]; "Про Державний зе-
мельний кадастр" та ін. Зазначені категорії ма-
ють важливе значення у правовому режимі ви-
користання земельних ділянок певних суб’єктів 
по відношенню до них інших. 

Тобто, з урахуванням зазначеного можна пі-
дсумувати, що прийняття відповідного рішення 

уповноваженим на те органом має важливе 
значення при передачі визначених земельних 
ділянок конкретним суб’єктам як однієї із підстав 
виникнення права комунальної власності на зе-
млю. Таке рішення приймається уповноваже-
ним органом у формі наказу, наприклад, наказ 
Головного управління Держгеокадастру у Пол-
тавській області "Про передачу земельних діля-
нок державної власності у комунальну влас-
ність" [30], накази Головного управління 
Держгеокадастру у Хмельницькій області про 
передачу земельних ділянок державної власно-
сті у комунальну [31] та ін.  

На підставі рішення складається акт прий-
мання-передачі такої земельної ділянки, яким 
узгоджуються інтереси, з одного боку, держави 
в особі уповноважених органів на її передачу, а 
з іншого – об’єднаною територіальною грома-
дою – на її прийняття. На його основі та відпові-
дного рішення відбувається реєстрація права 
власності територіальної громади на неї. Хоча 
за п.13 ч.1 ст.27 Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень": державна реєстрація права влас-
ності ... проводиться на підставі: рішення влас-
ника майна, уповноваженого ним органу про 
передачу об’єкта нерухомого майна з державної 
у комунальну власність... У цій статті згадується 
про акт приймання-передачі, але стосовно ін-
ших випадків. 

У цьому контексті треба зазначити, що в 
процесі здійснення вказаної підстави необхідно 
звертати увагу не лише на рішення, яким пере-
дається земельна ділянка, але й рішення, які 
також мають певне значення для реалізації цієї 
процедури [32, с.7–8]. Зокрема, вони стосують-
ся волевиявлення об’єднаної територіальної 
громади отримати такі земельні ділянки, що з 
одного боку виявляється рішенням про ініцію-
вання передачі земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення державної власності у 
комунальну [33], яке приймається на початку 
цієї процедура, а інше – про прийняття таких 
земельних ділянок у комунальну власність [34], 
яке приймається після відповідного наказу ГУ 
Держгеокадастру відповідної області [32, с.8]. 
Хоча у ст.117 ЗК України, положення якої прис-
вячені досліджуваній процедурі, нічого не за-
значається про них, але було би доречно більш 
повно визначитися з процесуальними характе-
ристиками окресленої підстави. Зокрема, на за-
гальнотеоретичному рівні більше конкретизу-
ються складові процесу такої передачі [35]. 

Також варто вказати, що в ч.2 ст.117 ЗК 
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України закріплені земельні ділянки державної 
власності, які не можуть передаватися у кому-
нальну власність. Хоча в окресленому випадку 
йдеться саме про передачу земель сільськогос-
подарського призначення державної власності, 
але на визначений перелік потрібно зважати 
при реалізації цієї підстави для недопущення 
порушення норм чинного законодавства та вра-
хування інтересів усіх суб’єктів такої передачі. 

Висновки  

1. Передача земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіаль-
них громад визначається через суб’єктно-
об’єктний склад – чітке визначення суб’єкта, 
якому передається земельна ділянка (об’єднана 
територіальна громада – добровільне 
об’єднання жителів відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць навколо єдиного 
адміністративного центру) та об’єкт – земельна 
ділянка сільськогосподарського призначення 
державної власності, а саме та, що пов’язана з 
реалізацією сільськогосподарської діяльності, 

що, в першу чергу, характеризується виробниц-
твом сільськогосподарської продукції та іншою 
діяльністю, що залежить від неї та перебуває у 
власності відповідного суб’єкта. 

2. Окремої уваги потребує порядок такої пе-
редачі, який визначається ст.117 Земельного 
кодексу України, що має загальний характер у 
порівнянні із досліджуваним аспектом, але її 
положення повинні бути доопрацьовані для 
більш повного охоплення дій, що фактично ма-
ють місце з боку суб’єктів залучених до цієї про-
цедури. Зокрема, відображати не лише рішен-
ня, яким передається земельна ділянка, але й 
інші, які також мають певне значення для реалі-
зації цієї процедури. 
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