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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Відповідальність за порушення земельного законодавства – важлива 

складова правового забезпечення раціонального використання та охорони 
земель. Вона здійснюється у межах правовідносин між суб'єктом, який 
порушив приписи земельно-правової норми, з одного боку, і державою в 
особі її органів – з другого. Юридична відповідальність спрямована на 
стимулювання додержання земельно-правових норм, відновлення 
порушених земельних прав, а також запобігання вчиненню земельних 
правопорушень.  

Юридичний зміст відповідальності полягає в безумовному обов'язку 
правопорушника зазнавати несприятливих наслідків особистого, 
майнового чи організаційного характеру. Вид і міра цих наслідків 
передбачені відповідними санкціями правових норм [3, 342].  

Відповідно до ст. 50 Конституції України, прийнятої 28 червня 
1996 року, «кожний має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». 
Наведеному конституційному праву громадян кореспондує їх обов’язок, 
закріплений в ст. 66 Основного Закону країни, відповідно до якої 
«кожний зобов’язаний не заподіювати шкоду природі», а у випадку її 
нанесення – відшкодовувати заподіяні збитки [1].  

Відповідальність за порушення земельного законодавства завжди 
пов'язана з негативними правовими наслідками як результатом 
неправомірних дій винної особи. У тих випадках, коли, наприклад, при 
вилученні (викупі) земельних ділянок для державних або суспільних 
потреб власникам земельних ділянок або землекористувачам завдаються 
збитки, питання про відповідальність не виникає. Тут мають місце 
гарантії захисту порушених прав суб'єктів правомірними діями 
уповноважених державних органів.  

Перелік правопорушень земельного законодавства передбачено 
ст. 211 ЗК України: 

1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі 
порушення: 

а) укладення угод з порушенням земельного законодавства; 
б) самовільне зайняття земельних ділянок; 
в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх 

забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, 



80 
 

засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами; 
г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, 

що негативно впливають на стан земель; 
ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 

призначенням; 
д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або 

невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для 
використання за призначенням; 

е) знищення межових знаків; 
є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про 

стан земель, розміри та кількість земельних ділянок; 
ж) непроведення рекультивації порушених земель; 
з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних 

споруд, захисних насаджень; 
и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого 

шару ґрунту; 
і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів 

землеустрою; використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь; 

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання 
недостовірної інформації щодо них; 

й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних 
ділянок; 

к) порушення строку видачі державного акта на право власності на 
земельну ділянку.  

2. Законом може бути встановлено відповідальність і за інші 
порушення земельного законодавства [2].  

У сучасних умовах земельних перетворень важливого значення 
набувають охоронна, превентивна та виховна функції відповідальності за 
земельні правопорушення. Вони є засобом охорони та забезпечення 
встановленого у державі земельного правопорядку.  

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 
являє собою систему примусових заходів, що застосовуються до фізичних 
або юридичних осіб у разі їх неправомірної поведінки як суб'єктів права 
на землю. Примусові заходи можуть мати характер попередження і 
припинення неправомірної поведінки суб'єктів або покарання їх за 
вчинення таких дій. Підставою для притягнення до відповідальності в 
кожному випадку є правопорушення, тобто конкретна дія або 
бездіяльність, що суперечить вимогам земельного законодавства [3, 228].  
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Земля в сільськогосподаpському виpобництві є незамінним чинником 

завдяки таким особливостям: обмеженість (незмінність кількості), її не 
можна перемістити, знищити, практично вичерпати її продуктивної сили. 
Поняття «земля» і «земельна ділянка» не однотипні. У користування й 
власності сільськогосподарських підприємств і громадян можуть 
перебувати лише індивідуально визначені, виділені в натурі на місцевості 
земельні ділянки, котрі мають точні межі [3, с. 85].  

Правовий режим різних ділянок земель сільськогосподарського 
призначення неоднорідний. Така неоднорідність зумовлена: видами 
земель сільськогосподарського призначення, їх економічними й 
екологічними властивостями; юридичним статусом суб'єктів, які 
використовують ці землі; іншими об'єктивними обставинами. Тому 
зазвичай розрізняють загальний, особливий і спеціальний правовий 
режим ділянки земель сільськогосподарського призначення [2, с. 165]. 
Об'єктом загального правового режиму є вся площа земель, придатних 
для потреб сільського господарства. Основне цільове призначення цих 
земель – бути засобом виробництва продуктів харчування і кормів для 
тварин, а також сировини для промисловості. Особливий правовий режим 
установлюється законодавством для сільськогосподарських угідь із 
кадастровою оцінкою вище середньорайонного рівня. До 
сільськогосподарських угідь у такому правовому значенні належать рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища й перелоги (ст. 22 ЗК) [1]. 
Правовий режим цих земель полягає в пріоритетному використанні їх для 
сільськогосподарських цілей.  

Спеціальний правовий режим встановлюється для особливо цінних 


