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Інтерв’ю

 У чому полягають ризики чинності 
договорів оренди землі? 

З 1 січня 2013 року змінилася сис-
тема реєстрації прав на нерухоме май-
но. Постає практичне питання: ті до-
говори оренди, що були зареєстровані 
в старій системі, чинні чи ні? За логі-
кою, треба б відповісти, що чинні. Але 
як технічно перевірити, що конкретна 
особа взяла чи здала в оренду земельну 
ділянку? Інформація про це в новій сис-
темі автоматично не відображається.

Припустімо, недобросовісному орен-
додавцю запропонували більшу плату 
за земельну ділянку. Трапляються ви-
падки, коли така особа вдає, що дого-
вору оренди до 01.01.2013 р. укладе-
но не було, реєструє право власності за 
новою системою та укладає новий до-
говір оренди і цей договір реєструє. За 
таких умов права тих хто укладав дого-
вори раніше, залишаються незахище-
ними. Така ситуація не є теоретичною, 
це цілком практичні питання, які вже 
виникають у сільгоспвиробників, і по-
дібних прикладів багато. За таких умов 
орендарям залишається тільки розводи-
ти руками та сподіватися на позитивні 
рішення судів, незважаючи на те, що 
вони орендували, сіяли, вносили до-
брива і планували далі працювати. За 
такої правової невизначеності подаль-
ше ведення бізнесу може бути безнадій-
ним. Порадити тут можна лише одне – 
сподіватися на захист у суді. 

 Тобто орендарі, які реєстрували до-
говори у старій системі, зараз змушені 
грати на випередження і убезпечувати 
себе від виникнення подібних конфлікт
них ситуацій? 

Так, вони поставлені в таку ситу-
ацію, коли змушені доводити, що є 
орендарями, задля власної безпеки. 
І краще, доки не виникло суперечки, 

звернутися до власника-орендодавця, 
взяти оригінали документів і віднести 
до Реєстраційної служби. Але в наших 
умовах недовіри власники не хочуть 
віддавати документи у чужі руки і час-
то навіть не погоджуються поїхати ра-
зом з помічниками, щоб це зробити. 
Тим більше, що переважна більшість 
таких громадян – пенсіонери. 

На жаль, дехто зараз використовує 
таку ситуацію. Відомі випадки, коли 
чекають, доки дозріє врожай, потім 
приїжджають з «тітушками» і кажуть: 
врожай наш. По телевізору можна по-
бачити, як молоді юристи запевняють: 
«Це моя правова позиція. Нам належить 
земля, отже, усі доходи з неї теж наші». 
І це при тому, що визнають, що не сія-
ли і не обробляли землі. Позиція, під-
кріплена силою, свідчить не лише про 
недобросовісність окремих юристів, а 
й про недоліки правової системи вза-
галі. Очевидною є відсутність балансу. 
Те, що хтось може привести п’ятдесят 
осіб, не правоохоронців, і змусити ін-
шого щось зробити силою, підтверджує 
проблеми правової системи. Найкра-
ще законодавство не в змозі виріши-
ти це питання, доки не буде балансу в 
правовій системі. 

Приміром, сталінська Конституція, 
це визнають усі, була найкращою, бо 
містила гарні гасла. Але разом з тим 
було застереження: всі права, гаран-
товані Конституцією, конкретизу-
ються у законах. А закони, відповідно, 

приймали вже такі, як треба. Так само 
деколи виходить і зараз: є гарні ідеї в 
законі, які на практиці не виконують-
ся. Це означає, що щось не так із пра-
вовою системою.

 Як Ви оцінюєте перспективи Дер-
жавного земельного банку України, його 
вплив на аграрний бізнес і земельну 
сферу? 

Офіційно проголошено, що банк 
має виконувати дві функції: з одного 
боку, це підтримка сільгоспвиробни-
ків шляхом надання їм кредитів, а з ін-
шого – управління землями державної 
власності.

Якщо говорити про першу частину, 
то такий задум – свідоме ігнорування 
очевидного негативного досвіду з ми-
нулого. У нашій недавній історії були 
приклади з банком «Україна», який 
створювався для підтримки сільгосп-
виробників, а також з ДАК «Хліб Украї-
ни», яка мала підтримувати аграріїв. Чи 
знає хтось на сьогодні, скільки боргів у 
цих компаній, скільки державних ко-
штів через них пройшло? А чи здобули 
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ці структури авторитет і розуміння та 
які позитивні наслідки діяльності та-
ких структур? На ці питання всі зна-
ють відповіді, про це ще всі пам’ятають, 
але чомусь не хочуть робити очевид-
них висновків.

Друге, що варто зауважити: цей 
банк створюється як такий, якому 
мають бути передані землі державної 
власності. Тобто крім банківських по-
слуг він ще здійснюватиме діяльність 
з управління чи надання в оренду зе-
мельних ділянок державної власності. 
Очевидно, що поєднання таких функ-
цій суперечить принципу уникнення 
конфлікту інтересів. Фактично плану-
ється, що банк буде розпорядником цих 
земель щодо передачі в оренду. Не ду-
маю, що це чимось добрим закінчиться. 
Обрано явно неналежний, неефектив-
ний, неправильний шлях з точки зору 
державних, правових і конституційних 
норм, державних і суспільних інтере-
сів. Принаймні наслідки точно не бу-
дуть такими, як вони проголошуються.

 Як може вплинути процедура бан-
крутства Державного земельного бан-
ку України на стабільність економічної 
ситуації в Україні, з огляду на існуюче 
законодавство? 

Ви правильно ставите питання! Його 
ще не створено, а вже всі розуміють, що 
дуже швидко може бути банкрутство 
(сміється). Наслідки банкрутства не-
передбачувані. Цьому банку пропону-
ється передати землі державної влас-
ності. Питання: кому потім відійдуть ці 
землі й де опиняться залучені до цього 
банку кошти, якщо банк збанкрутує? 
Відповідь на це питання треба знати 
вже сьогодні. 

 Скільки, на Вашу думку, триватиме 
діяльність зі створення і налагодження 
роботи Державного земельного банку? 
Коли виявиться, що наслідки зовсім не 
ті, які хотілося б отримати? 

У нас був досвід Тендерної палати: 
коли зрозуміли, що вона не потрібна, 
і відмінили положення про неї? Відпо-
вім: уже після того, як усе відбулося! На 
жаль, минулий досвід не враховується. 
Сподіваюся, буде прийнято зважене 
рішення і все те неефективне, що за-
плановано певними людьми, не буде 
реалізовано.

 Відшкодування земельноправо-
вих збитків в Україні є не лише заходом 
цивільноправової відповідальності, а й 
заходом, застосованим за правомірні 
дії. Чи не призводить до плутанини така 
двояка правова природа? 

Справді, є проблема в тому, що якщо 
заподіюється шкода землі, то одночас-
но заподіюється шкода як її власнику, 
так і всьому суспільству, всій державі, 

а ще правильніше сказати – Україн-
ському народу. У статті 13 Конститу-
ції України сказано, що землі належать 
Українському народу. Також в Осно-
вному Законі визначено, що власність 
зобов’язує. У цьому випадку власник 
землі має зобов’язання стосовно всьо-
го суспільства, всієї держави, всіх гро-
мадян. Наприклад, утримувати землю 
в належному стані, обробляти її, не за-
бруднювати, не засмічувати – це його 
обов’язок. Обов’язок інших – утриму-
ватися від того, щоб шкодити чужій 
власності, природним ресурсам, еко-
логії тощо. У такому розумінні, якщо 
хтось шкодить цій землі, то він справді 
має відшкодувати і державі, і власнику.

Логічне питання: хто більше по-
страждав – держава чи власник? Кому 
саме треба відшкодовувати завдану 
шкоду? За законодавством – обом, 
відшкодування одному не виключає 
обов’язку відшкодування перед іншим. 
Ця суперечність закладена ще в Кон-
ституції: у статті 13 написано, що зем-
ля є власністю Українського народу, а в 
статті 14 вказано, що земля може нале-
жати будь-якому громадянину чи юри-
дичній особі. Така дуалістична влас-
ність на землю породжує конфлікт, про 
який ідеться.

Слід також згадати про інше. Відшко-
дування втрат сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва по-
лягає у сплаті конкретних сум, ці суми 
йдуть до бюджету. І це досить значні 
кошти. Відкрите питання, куди вико-
ристовуються ці кошти. Варто було б 
суспільству, громадськості подумати і 
подивитися, як ці гроші витрачаються. 
Вони мали б іти на відновлення цих або 
інших земель, на роботи, пов’язані з по-
кращенням ґрунтів, укріпленням про-
ти зсувів тощо. Чи використовуються 
кошти за призначенням? Це важливе 
питання, яке, на жаль, мало хто пору-
шує. Так само, охорона ґрунтів: сьогод-
ні на кожному кроці можна натрапити 
на оголошення про продаж ґрунту. Де 
вони його беруть, звідки – це легаль-
но? Не може бути легальним вивезен-
ня ґрунту в таких обсягах, як це відбу-
вається. Однозначно завдається шкода 
ґрунту. Згадаймо, як фашистські оку-
панти вивозили потягами наші ґрун-
ти. І зараз відбувається щось подібне, 
хоч і в межах країни. А для відновлення 
ґрунтів потрібно багато років і спеці-
альні умови. Тому питання функціону-
вання системи охорони ґрунтів залиша-
ється гострим і потребує реагування, 
зокрема, громадськості, яка неуважно 
до цього ставиться.

 На Ваш погляд, чому відносини 
щодо купівліпродажу земельних діля-
нок приватної форми власності з роз-
строченням платежу залишилися поза 

увагою нормотворця? Ця можливість 
на сьогодні не пріоритетна? 

Так, ми знаємо про інтерес багатьох 
сфер бізнесу до таких операцій. Про це 
свідчать і окремі замовлення, які до нас 
надходять. Однак усе це можна розгля-
дати за умови скасування мораторію 
на відчуження земель, який діє на сьо-
годні. Без такого скасування дозволя-
ти розстрочення платежу означає ігно-
рування дії мораторію, бо такі виплати 
можна розтягнути на 5–10 або й біль-
ше років. 

Після скасування мораторію, з тех-
нічної точки зору, це можливо. У нас 
навіть було таке замовлення, де нам 
поставили питання: чи можна вчини-
ти саме так сьогодні та за яких умов, 

що слід змінити у законодавстві задля 
цього? Іноземна компанія і банк запи-
тували, як це краще зробити. Відповім 
відразу: після скасування мораторію 
запровадити таку систему можна. Од-
нак слід враховувати необхідність до-
тримання балансу інтересів продавця 
та покупця: один продає, а другий ку-
пує, один платить, а другий отримує 
кошти і віддає земельну ділянку. З од-
ного боку, невигідно віддати земельну 
ділянку і не отримати коштів, а з дру-
гого – невигідно заплатити кошти і не 
отримати земельну ділянку, оформле-
ну належним чином. Зрозуміло, що по-
купцеві вигідно розстрочити виплату і 
здійснювати її протягом певного часу, 
а не одразу. Протягом цього часу влас-
ник повинен мати гарантію, що з ним 
розрахуються. До того ж відкритим ли-
шається питання оформлення права 
власності: на кого це робити і коли – 
в момент отримання першої плати чи 
останньої?

Тож перше питання: чи взагалі по-
трібний такий механізм? Адже є аль-
тернатива: взяти банківський кредит і 
купити земельну ділянку, сплатити ко-
шти відразу і не платити в розстрочку за 
договором. Власник отримає всю суму 
одразу, і банк матиме претензії лише до 
покупця, можливо, навіть використає 
цю земельну ділянку як іпотеку.

 Такий механізм не запроваджується, 

і, думаю, є декілька причин цього: 1) 
діє мораторій; 2) наявна альтернатива; 
3) немає довіри в суспільстві між влас-
никами та покупцями й немає повної 
довіри до державно-правових інститу-
цій. Без такої довіри впровадити цей 
механізм неможливо. Повинен бути 
також певний рівень освіченості, чіт-
ке розуміння громадськістю і законо-
давцем того, що і як відбувається. Усі 
ці причини перешкоджають запрова-
дженню такого механізму, як розстро-
чення платежу.

 Як Ви вважаєте, які тенденції у сфе-
рах земельного та аграрного права на-
будуть актуальності в 2014 році? 

Буде потреба змінювати українське 
законодавство, здійснювати його адап-
тацію. Юристам доведеться стежити за 
змінами і стимулювати їх своїми реко-
мендаціями, пропозиціями. Однознач-
но треба прискорюватися у сфері реаль-
ної інтеграції у СОТ, у ЄС. Навіть якщо 
ми не набудемо членства, то все одно 
не буде іншого шляху, як торгувати з 
ЄС. А для торгівлі потрібно свою сис-
тему підігнати під вимоги торговель-
ного партнера.

Усім відомо, що ЄС спочатку був 
об’єднанням вугілля і сталі, де пріори-
тетним виявилося бажання здійсню-
вати торгівлю без кордонів, а далі вже 
юридичні та політичні цілі – об’єднання, 
спільні цінності тощо. Зараз уся мета-
лургія – двигун української економі-
ки, бо працює на експорт. У сільському 
господарстві теж схожі тенденції: Укра-
їна є лідером у міжнародній торгівлі на 
ринку зерна, олії, цукру, меду. А куди 
продавати? Крім Китаю, Індії, Пакис-
тану, Бразилії, країн, що розвивають-
ся, один із найкращих ринків – Євро-
союз. До того ж ЄС ближче, інвесторів 
там більше і культура все-таки більш 
подібна до української.

Тож треба думати про те, куди бу-
демо інтегруватися та експортувати 
товар, і вивчати європейське законо-
давство. Інвесторам дуже зручно мати 
систему поглядів для іноземців у кон-
кретній ситуації, аби їм було зрозумілі-
ше, що в нас не так, коли це може бути 
змінено, що для цього треба зробити 
і як оминути певні наявні проблеми в 
законодавстві. 

Якщо говорити про іноземних ін-
весторів, усі вони знають, що таке Єв-
росоюз, як у ньому відбувається торгів-
ля, і ті юристи, які теж мають відповідні 
знання, отримують відчутну перева-
гу. Тому для юристів буде перспектив-
ним вивчення європейського законо-
давства. Обсяг роботи значно зросте. 
Звісно, за умови, що наша економіка 
розвиватиметься, інтегруватиметься, 
вливатимуться інвестиції. Іншого варі-
анта розвитку я не бачу. 

«Питання ФункціОнування 
СиСтеми ОхОрОни ґрунтів 

залишаєтьСя гОСтрим  
і ПОтреБує реагування,  

зОкрема, грОмадСькОСті,  
яка неуважнО дО цьОгО 

СтавитьСя»

ОперативнО. ефективнО. СпрЯМОванО maryana@yur-gazeta.com 

Реклама на сторінках «Юридичної газети»  (044) 303-9111


