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Резюме 

Ку:~ак Н. В. АКТ)·а.1ь.ні питання правового статусу добровольчих фор'1увань в Україні. 
У статті ана..1ізуються проб.1еми правового статусу доброво.1ьчих формувань та добровольців АТО, які не ввійшли до 

складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених ві.1-
повідно ло законів України військових формувант, та правоохоронних органів. 

Автор доводить законність дія.1ьності добровольчих формувань в зоні АТО, та право фізичних осіб - добровольців, як: 
безпосередньо забезпечують захист державності в зоні АТО, на отримання статусу учасників бойових дій. 

Ключові с.1ова: правовий cтirryc добровольців. добровольчі формування, захист державності. 

Резюме 

Ку:~ак ll. В. Актуальнь1е вопрось~ правового статуса добровольнь1х формирований в Украине. 
В статье анализируются проблемь~ правового статуса добровольческих формирований, а также доброво,1ьцев АТО, котс-

рь~е не вошли в состав ВооруженньІХ Сил Украинь~. Министерства внутренних дел Украинь1, Национа..'ІЬной гвардии Украинь; 
и других созданнь1х в соответствии с законами Украинь~ воинских фор,шрований и правоохранительньІХ органов. 

Автор аргументирует законность деятельности добровольческих формирований в зоне АТО. а также право физическю. 
лиц - добровольцев, которь1е непосредственно обеспечивают защиту гос::-:царственности и суверенитета в зоне проведенш 
АТО, на присвоение статуса участников боевwх действий. 

К.1ючевь1е слова: правовой статус доброво.1ьпев, доброво.1ьческие фор'.Іирования, защита rосударственности. 

Suшшary 

Kulak N. Current issues of legal status of paraшilitary troops іп Ukraine. 
The article ana1yzes the problems of \ega\ status of paramilitшy troops and volunteers in АТО zone. \Vho are not allot of th' 

Armed Forces of Ukraine. Minism· of Intemal Лffairs of Ukraine, the 1'-<ational Guartl of Ukraine and other militarv forces and !а"' 
enforcement agencies established і~ accordance with the laws of Ukraine. • 

Т\1е autlюr pюves tl1e legality of actions of paran1ilitary troops in АТО zone, and the right of individual persons - volunteer;.. 
who directly protect the state sovereignty in АТО zone, to gain the combatant status. 

Кеу 'vords: lcgal stзtus ofvoluntcers, paramilitary troops, protection ofthe state soYereignty. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ 
І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

В Україні в умовах децентралізації влади виникають труднощі щодо управління земельними ресурса.ми. 
То!\1)' постає необхідність посилення реІ)'люючої ролі державного управління щодо використання земельних 
ресурсів взагалі, а особливо до земель сільськогосподарського призначення. Крім того, відносини у сфер~ 
оренди зе~ші в Україні за останні роки почали активно розвиватися. Так, аналіз чинного законодавства, яке 
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~rymoє орендне землекорис1ування, свідчить, що низка важ1ивих і принuипових mпань у цій сфері не 
:..авжди чітко врегульована. 

Відповідно до Конституції України лише земля, її надра. атмосферне повітря, водні та інші природні 
~сурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її коІПИнеmального шельфу, виключ
ної (морськоі) економічної зони є об' єкта\m права власності українського народу і явпяюrь собою основне 
;.;..аціональне багатство та перебувають під особливою охороною держави І. Основними важелями державного 
хгутова1-шя вважаються: система оподаткування, кредитно-фінансовий механізм, антимонопольна паліти
~ спеціальні цільові програми. 

Вивченню питань управління земельними ділянками сільськогосподарського призначення присвячено 
::раці таких дослідників, як І. Залуцький, О. Літошенко, О. Скорук., Р. Чорнолуцький. Щодо зарубіжного 
.юсвіду, то даному питанню приліпили уваІ)' такі вчені, як Ю. Семеряк, Ю. Чиж, В. Чувпило, А. Юрченко. 
Саме ці науковці досліджували, як здійснюється державне управ..1іІllіЯ в одних із найрозвинутіших країн у 
:;аш час, таких як Німеччина, Франція, Велика Брmанія та в інших ·країн з перехідною економікою. А.не, 
;tеЗважаJОЧИ на велику кількість праuь, присвячених даній темі, питання визначеЮІЯ земель сільськогоспо
.:арського призначення та порядок їх використання залишаються відкритими, TO\ty ми будемо досліджувати 
З v нашій cтarri. 

· Так, у ст. 22 Земельного кодексу України :~.tіститься визначе1шя земе:n. сільськогосподарського призна
'!еННЯ, де землями сільськогосподарського призначення визнаюrься землі, надані для виробництва сільсько
господарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної дія.1Ьності, розмі
:пення відповLmої виробничої інфраструюури, у тому числі інфраструюури оmових ринків сільськогоспо
.1арсьm1 продукції, або призначені для цих цілей2. При цьому держава визнає пріориrСПІість земель сільсько
:осподарського призначення, які насамперед повинні надаватися для сільськогосподарського використання. 

В Україні вже багато років діє мораторій на ці землі, а з 2016 р. він був знову продовжений віrоювідно 
JO п. 15 Перехідних по..~ожень Земельного кодексу України до набрання чинності законом про обіг земс;tь 
;і. ~ьськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 р., де не допускається купівля-продаж 
)С~ельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучен
Зі (викуну) їх для суснільних потреб або інши..\1 снособом .відЧ)ження зе~1е;1.ьних ділянок і зміна ці.аьовою 
:ризначення (використання) зе:~.tельних ділянок, які перебувають у юасності гро\tадян та юри.:щчних осіб 
.:пя ведевня товарного сільськогосподарського виробницrва, земельних ді.1янок, виділеюІХ в натурі (на міс
sвості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства. а також 
~~е:~ьних часток (паїв), кpL1'J передачі їх у спадщину, об~fіну земельної ділянки на іі:П.ІJУ земельну ділянку 
1і::uювідно до закону та вилучення (викупу) зе:-.1ельних ділянок д.1я суспільних потреб, а також крім зміни 
::і.ІЬового призначення (використання) земельних. ділянок з метою їх надання інвесторам -учасникам угод 
:ро розподіл продукції д,1Я здійснення діяльності за такими угодами3 . 

І. Залуцький вважає, що на сучасному етапі децентралізації в..1ади в Україні землі комунальної в..1аснос
rі є реальним об'єкто!\І права власності на зс~L1Ю териrоріа..1ь1шх громад та його обігу в якості невід'ємного 
~:ементу матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування. Відтак, за межами насе.1ених пунктів 
:ювноваження щодо передачі (надання) зе!\1е.1ьних ді.1Янок сільськогосподарського призначеЮІЯ, як об'єктів 
~жавної в.1асності, що зумовлюва..10 rіперкорум:пованість колmшп,ого Держзе!\tагенrства України, до цих 
J:IP безпосередньо реа..1ізовує Держrеокадастр, а місцеві ради позбавлені права брати участь навіть у погод
~нні питань регулювання земельних відносин4 • 

Таким чином, в Україні реа..1ьно звужено правомочність та спроможність органів місцевого самовряду
~ як рівноправного з державою суб'єкта обігу зе!\1е.1ь сі.1ьськогосподарського призначення, що також є 
:.аr~юзливим викликом непорушності їх конституційних гарантій у сфері земельних відносин. 

Одним із головних напрямів досліджуваної нами проблеми є ринок землі. Існує два пог.1.ЯдИ щодо від
qжгrя ринку землі. Так, одні науковці вважають. що ринок землі в Україні !\Іас з'явитися досить шв~щко. Л.ле 
""';'И uьому мораторій не був знятий з 1 січня 2016 р" а, навпаки, продовжений . Державна політика спря!\10-
1а11а на відкриrгя ринку сільськогосподарської зе:о.L1і - це є головни!\1 напрямо\f к~ючових змін, які потрібно 
12Пр0вадити. Відомо, що мораторій на продаж зс!\mі триває вже 15 років. 

Р. Чорнолуцький вважає, що цей мораторій породив низку негаmвних явищ: !\юраторій добив добробут 
~ . .-та і завдає шкоди аграрному сектору, оскі.'ІЬки немає еконо!\1ічного сенсу в його існуванні із - за чинника, 
fКНЙ стримує його розвиток; з позm.tії 1емпеустрою і містобудування мораторій завдав ІШ<оди ефективному 
раціональному використанню зеl\1еаьних ресурсів України; з політичної позиції !-.юраторій став ширмою 

~lЯ популістів в передвиборчих агітаціях і партійній пропаганді. Він ствер.J.)h·ує, що створений новий ринок 
~члі означатиме, що попит на сільськогосподарську зе!\ШЮ зростатиме, вартість активу теж збі.~ьшиться, а 
:їе - ГL1ЮС для власників паївs. 

Звичайно, не можна виключати того, що відміна мораторію на продаж землі спровокує монопо.1ізацію 
_ породиrь нову хвилю зе!\1сльного рейдерства. То!\І)' необхідно створити спеціальний Департамеm контро
.м та сприяш1я розвитку конкуренції земе_'lь сільськогоспщарськоrо призначення в Антимонопольному 
..:>'1ітеті, який повинен вреrутоваrи і найголовніше контролювати продаж зб1ель та здійснювати спеціааьну 
~кспертну оцінку таких земель, щоб унеможлив..11Овати їх знецінення. 

О. Скорук зауважила, що неминучим наслідком дії мораторію ста..тш «тінізація» ринку землі, високий 
;:-і.вень корупції, соціа.1Ьна недовіра, відсутність соціальної справеддивості при розподілі земельної рснrи, 
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швидка монополізація відносин: сільськоrосподарськоrо землекорИС'І)'ВЗННЯ аrрохолдинrами, соціально
демографічна деградація села, маргіналі1ація сі:ІЬськоrо населення rощо6• 

Разом із тим О. Літошенко, як прибічник мораторію на продаж сі.1ьськогосподарських земе.tь, зазначає. 
що його скасування може спричинити низку негативних явищ суспільно-економічного харакrер:у~ а саме: 

- скуповування значних площ сільськогосподарського призначення фінансово-промисловими груш1М1L 
що матюfе своїм наслідком «обезземе.1ення» селян та утворення «латифундіЙ>> латиноамериканського тип:
з найманими працівниками; 

- відчужеІШя селянами земе.1ьних ділянок сільськогосподарського призначення за ціною, що є kюnю 
ШDКЧОЮ за економічно обrрунrовану; 

-· nшпnшення явища «спекуляції» земельm~ш діт~яш.ами, кomf значні плоші зе~1е.'1Ь сільськогосподар
ського призначення сІ<)-110вуватимуrься фінансовими спеІ<)-'ЛЯНrа~ш з метою подальшого їх перепродажу З! 
більш високою ціною, що призведе до зростання вартості аграрної продукції і вик,1иче інфляцію; 

- неконтрольована зміна ці.'1Ьовоrо призначення сільськогосподарських земель7 . 
На нашу думку, пропозиції щодо ЗНЯТТЯ мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель є 

поспішними. Беручи до уваги історію розвИІ'К)' та куль'І)'РУ земельних відносин, нерозвшrеність ринкове-: 
інфраструюури. можна очікувати зі зняттям мораторію по!Шfре1шя наса.\fПеред операцій купівлі-продал.:. 
що приведе до змеmuення орендни..х та заставних операцій, які на сьогоднішній день є найбільш дієвm1 
інструментом формування оптимального розміру зсмлекорИС'J)'вання сільськогосподарських товаровиробни
ків та являє собою основну форму реалізацїї економічних та юридичних прав на земе;1ьні ділянки, особли.а.: 
сі:ІЬськоrосподарського призначення, про що. зокрема. йдеться в спеціальній Програмі діяльності Кабін~ 
Міністрів України, яка затверджена Верховною Радою України N!! 26-v1П від 11 rр)дня 2014 р" де основнн
ми напрямами діяльності є: 

- удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних реr:
ляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель; 

- запровадження ефекrивних реrу:1яторних механізмів для розвитку ринку орен.:хи земель сільськогос
подарського призначення, передбачивши можливість продЗ)!\.·у прав оренди та їх заставу; 

- удосконалення орендних ві;хносин ІІL1ЯХО~І формуваш~я бази ;~аних Державного земе.1ьного када~ 
(2018 р . )8. 

Крім Кабінету Міністрів Україю-1. який з.:хійснює управ.1і.ння в га:1узі використання та охорони земе.u.. 
є ще органи спеціальної компете~щії: Міністерство аграрної по.1ітики та продовольства України і ДерЖ11ВИІ 
служба України з шпа.нь геодезії, картографії та ка:~астру. 

Однак, дослідивши правовий СТЗ1)'С зазначених органів у по.~оженні «Про Міністерство аграрної по.-. 
тики та продовольства України», затвердженому Указом ПрезидеІПЗ України, та положенні «Ilpo Дер~ 
службу України з rnrraнь геодезії, картографії та кадастру», зю-вердженому постановою Кабінету Міністра 
України, можна сказати, що ці нормативно-правові акти не містять чіткого пере.1іку повноважень даних о~ 
нів, що потребує внесення відповідних змін та доповнень у за.значені положення. 

Тепер доці.1ьно розглянути ро:1ь органів державного управ.1іння щодо зе~tе..'JЬ сільськогосподарсьюх: 
призначення в розвинугих країнах . Доречно зазнащпи, що в Ні'1еччині, ,J.e широко пракrикується оре.Іі.]І 
сільськогосподарських земель, у ТО\1)' чис.:н з подальшюt їх ви~-.:тпом, застосовується довгострокова ореНЗL 
У Німеччині держава є гарантом і захисником інтересів орендарів - безпосередніх виробників сільськ.ог.:.:
подарської продукції. На сьогодні вона через спеціа.1ьно ~11овноважені органи гарантує компенсації opel-1.> 
рям при непередбаченому припинеІШі договору оренди за потреби дощтткових капіталовкладень на по.1і::r 
шеЮіЯ якості землі тощо<J. 

Ми пропонуємо запозичити позитивний досвід Німеччини для уникнення таких проблем, як зіпсуван!ІІ 
родючості та якості земель сільськоrосподарськоrо призначення, яке в подальшому вrunrne на їх р~ 
вартість . Тому, на наш погляд, варто внести зміни до ст. 29 «Відшкодування збиrків унаслідок зміни Сї~ 
орендованої земельної ділянки» Закону України «Про оренду землі»Іо та викласти в такій редакції: 

«У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земе.1ьної ділянки держава по ви:.._ 
надати компенсації орендодавцям на потреби додаткових капіталовкладень щодо поліmпеmrя якості тг.аі ' 
земельної ділянки». 

Крім того, с.1ід зазначати, що використання оренди стає для багатьох країн переважаючим і тим са.~ : 
скорочує ринок зем.1і як об'єкта власності. збільшуючи об 'єкт господарювання. Ураховуючи перевагу таІІІіJ 
тенденції.~ ~~ожна вважати.: що цей процес викликаний об'єктивними чинниками і повинен розrлядатис~ • '1 
природнии І прогресивнии. ~ 

Так, з огляду на чиmrе законодавство Франції, можна сказаru, що там переважають саме орендні в~ ; 
сини. Ще законо"М від 17 жовтня 1945 р. бу~10 затверджено типовий Стmут сільськоrоспо.:щрсьІ<Dї орен.:хи. • ·j 
якого законами постійно вносяться зміни та доповнення . За вказаним Стаrутом допускається оренда фер8 1 
або оренда земельної ді.'lЯнки. ~ 

У першому випадку оренда встановлюється на підставі твердих rшатежів, у другому - залежно від о..:.а-
жаного врожаю і пропорційно до внесеного в господарство вкладу. При цьому розміри орендної п; 
МОІІ\)'ТЬ рег.1аменrуватися в адміністративному порядку. Договір оренди на підставі Стату~у дає чіткий~ 
лік обов'язкових умов сільськогосподарської оренди, що стосуються об' єктів оренди, особи opeu",,,.,.,.,_ 
обов'язків сторін, орендної плаrn, строків орендиІІ. 
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При цьому французьке законодавство дуже детально регламеюує порядок і процедуру одержання орен
Зt її продовження і припинення. Правом на переважне одержання оренди мають особи, які Rолодіють сіль
=-оrосподарською спеціальністю та мають стаж роботи у сільсь1'.-ом:у господарстві. 

Цікаво, що для країн Західної Євporrn характерним є не сті1Ьки внутрішнє державне регулювmшя 
~1ЬНИХ відносин, скільки реІ)mовання на рівні Європейського Союзу. Багато вчених приділяють уваІ)'· 
ю::.1ідженню земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання в зарубіжних країнах12 • 

Так, Ю. Семеряк розглядає праКТИ1'.)' господарювання в Німеччині, Бельгії, Франції та Іспанії, де дер
.азвні органи управління, місцеві владні структури можуть вимагати від власників землі здійсmоваги меліо
::rсивні та охоронні зююди відповідно до державних. планів і під їх конrролем. Крім того, передбачається 
::и.чусове вилучення земелишх ділянок, які використовуюrься неефекпmно, і передача LX велики:м, добре 
.~ізованим фермерським господарствам. Ціни на землю в основному формує ринок без втручаm1я дер
ави. У кожному місті є Ко~ітет з експертної оцінки землі , який робить висновок на основі об'єктивних 
:а.п.их. Місьr.а влада не ТL'ІЬЮі надає земельні ділянюі в оренду, а й продає LX. Водночас будівельні організгції 
зе \tають права са.1\-fостійно займатися rшануванням терпrорій та іх розвитком - це прерогатива міської 
1.А..JИ. Згода влади на ті чи інші роботи є обов'язковою~~. 

Таким чином, у зарубіжних країнах органи державного управлі1шя мають вагоме значення для визна
~ земель сільськогосподарського призначення, тому потрібно запозичиrи цей позитивний досвід для 
)і:раі"ни та запровадити в нашій державі механізм примусового вилучення земельних ділянок, які викорис
~ ються неефекrивно, для передачі їх великим, добре організованим фермерським господарствам та 
w.-ріпленням на законодавчому рівні. 

Оrже, аналіз сучасного зарубіжного законодавства дає змогу виявити основні uUІЯХИ реrулювання 
:·~1іння землями сільськогосподарського призначення. Так, у більшості країн розвиваються орендні від
~ини, які контролюються на..'Іежним чином органами державної влади. Отже, розrnянувши різні \ЩJ,елі 
~,кавного управління, позитивний досвід для України можна запозичwrи від «німецької» моделі, але 
::з:rrрібно врахувати певні особmmості державного управління та створити нову модель державного управ
JЕНЯ - «змішану», яка б включала елеменrи «німецької» моделі та існуючої зараз моде.1і в Україні, а саме: 

- держава має буги гарантом і захисником іmересів орендарів - безпосередніх виробників сі,1Ьськогос-
2І:~-.lарської продукції; 

- держава має допомагати відшкодовувати шкоду орендарям, яка була завдана їм унаслідок недобросо-
18СНОГО вИІ<Dристання землі; 

- залишити практику оренди сі..1ьськогосподарських земе.1ь без подальшого їх викупу. 
Також, розrnянувши питання мораторію земель, ми діЙПL1И висновку, що в Україні потрібно його за.JІИ

ж::ІПИ. адже це вигідно звичайним селянам, яким належать неве;шчкі паї, та допоможе зняти соціальну 
~)ту, яка виникла на фоні по.1ітичних спекуляцій шодо продажу зе\1.'Іі. Все це дасть певний час д,1Я роз
~1ення чіткого організаційно-правового механізму запровадження з часом прозорого ринку землі сільсько
rоспо.::харськоrо призначення. 

Потребує подальшого вдоскона..1ення і законодавство щодо забезпечення відшкодування збитків унас
.!:..~К З\fіНИ стану орендованої земельної ді.1Янки. Постає необхідність встановлення відповідних новнова
ІІі:НЬ органів спеціальної компетенції та закріrшення їх у правовому полі. А також, на наш погляд, ;:щя під
JІГ....nення ролі державного управління в галузі використання і охорони земель сільськогосподарського при
!:~ешІЯ слід створити ві,J.ПовЦний орган, який регуmовав би добросовісну конкуренцію в даних відноси
~х. про що ми зазначали вище. 

При цьому головним завданням державного упра8.1іння в ra..riyзi використання і охорони земель СLТh
:w;оrосподарського призначення залишається встанов..1ення чітких умов щодо ефекгивного управління цими 
'!І:Ч1ЯМИ, з метою захишеності орендодавців державою, а також ;~ля встанов..1ення реа..1Ьної ціни за таку 
~е.1Ьну ділянку, що буде відповідати європейським стандартам. 
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