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Н.В. БОНДАРЧУК. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ АВІАЦІЙНОГО 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА КОРИСТУВАННЯ НИМИ

Про аналізо вані пи тан ня пра во во го ре гу лю ван ня ви ко ри с тан ня зе мель авіаційно го 
транс пор ту Ук раїни, роз г ля нуті фор ми влас ності на землі авіаційно го транс пор ту та 
ви ди пра ва ко ри с ту ван ня ни ми як еле мен ти пра во во го ре жи му зе мель авіаційно го 
транс пор ту Ук раїни.

Ключовіслова:землі авіаційно го транс пор ту, при ват на власність на зем лю, орен
да землі, кон цесія.

Про ана ли зи ро ва ны во про сы пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния зе мель авиа ци
он но го транс пор та Ук ра и ны, рас смо т ре ны фор мы пра ва соб ст вен но с ти на зем ли 
авиа ци он но го транс пор та Ук ра и ны и ви ды пра ва поль зо ва ния ими как эле мен ты пра
во во го ре жи ма зе мель авиа ци он но го транс пор та Ук ра и ны.

Ключевые слова: зем ли авиа ци он но го транс пор та, го су дар ст вен ная соб ст вен
ность на зем лю, ком му наль ная соб ст вен ность на зем лю, ча ст ная соб ст вен ность на 
зем лю, пра во по сто ян но го зем ле поль зо ва ния, арен да зем ли, кон цес сия.

The paper constains the pecularities of legal regulations of the use of aviation transport 
lands of Ukraine. Forms of the property right to own the lands of aviation transport of 
Ukraine and kinds of the rigth to use them (lands) as elements of legal regime of aviation 
transport lands of Ukraine have been also analized in the given work.
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lands, private property on lands, lease of lands, concession.

Питання права власності на землі авіаційного транспортуУкраїни та права
користуваннянимивданийчасєдоситьактуальнимтапроблематичним.Новий
Земельний кодекс України вперше закріпив можливість перебування земель
транспортувдержавній,комунальнійтаприватнійвласності.Правовласностіна
землютаправоземлекористуваннядосліджувалосятакимивченими:М.М.Баху
ринська, І.І.Каракаш,П.Ф.Кулинич,А.А.Погрібний,М.В.Шульгата ін.Проте
особливості використання земель авіаційного транспорту в земельноправовій
літературіневизначаються.

Метою даної статті є дослідження правових форм власності на землі
авіаційноготранспортутакористуванняними.

Особливістюземельтранспортуєте,щовонивикористовуютьсяабопризна
ченідлязабезпеченнядіяльностітранспортнихпідприємствта(або)експлуатації
об’єктівзалізничного,автомобільного,морського,річкового,трубопровідногота
інших видів транспорту. Носіями земельних прав виступають залізниці, паро
плавства, порти (пристані), автомобільні, авіаційні, дорожні підприємства та
організації,якщоцепередбаченоїхстатутами1.

До складу авіаційного транспорту входятьпідприємстваповітряного транс
порту,щоздійснюютьперевезенняпасажирів,вантажів,багажу,пошти,аерофо
тозйомки,сільськогосподарськіроботи,атакожаеропорти,аеродроми,аероклу
би,транспортнізасоби,системиуправлінняповітрянимрухом,навчальнізакла
ди,ремонтнізаводицивільноїавіаціїтаіншіпідприємства,установитаорганізації
незалежновідформвласності,щозабезпечуютьроботуавіаційноготранспорту2.
Підприємства цивільної авіації можуть бути державними, приватним та кому
нальними.Формавласностіназемліавіаційноготранспортутавидиземлекорис
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туваннянимизалежатьвідформивласностіавіаційногопідприємства,діяльність
якогоціземліобслуговують.

Аналізсвітовогодосвідуфункціонуванняаеропортівпоказує,щобільшістьіз
нихєвласністюдержави,хочаневеликіаеропортипереважноприватні.Уранній
період розвитку цивільної авіації аеропорти в основному належали місцевим
органамвлади абоокремиморганізаціям.Однак інтенсивне збільшенняобсягу
пасажирськихперевезеньвимагалопроведенняширокоїреконструкції аеровок
зальнихкомплексів.Збільшеннязлітноїмасиповітрянихсуденіїхудосконалення
спричинили необхідність більших витрат на спорудження штучних покриттів
злітнопосадковихсмуг,рульовихдоріжоктаперонів,обладнанняаеропортівсис
темаминавігаціїіавтоматичногозаходунапосадку.Цівитратизначноперевищу
ютьіснуючіможливостіфінансуваннярозвиткуаеропортівзарахунокприватних
джерел.Томупростежуєтьсятенденціядосуспільноговолодінняаеропортовою
інфраструктурою,яказагаломмаєміжнароднийхарактер3.

За даними управління сертифікації аеродромів та аеропортів Державної
авіаційноїадміністраціївУкраїнісертифікованостаномна10грудня2009року
42аеропортитааеродромицивільноїавіаціїУкраїни.Зних31аеропорт,10аеро
дромів та 1 вертодром.Аеропорти переважно знаходяться в комунальній влас
ності і функціонують у формі комунальних підприємств – 18 (з них 9 міжна
родні),державнимипідприємствамиє4аеропорти(зних3міжнародні).Аеродро
мипереважноєдержавнимипідприємствами–7.Уформігосподарськихтова
риствдіє12аеропортівтааеродромів.ЄдинийсертифікованийвУкраїніверто
дром«Ялта»єдержавнимпідприємством4.

ЗемліавіаційноготранспортуУкраїниможутьперебуватиукомунальній,дер
жавнійтаприватнійформівласності.Суб’єктамиправакомунальноївласностіна
землю є територіальні громади сіл, селищ та міст. Територіальна громада –
жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або добровільне
об’єднанняжителівкількохсіл,щомаютьєдинийадміністративнийцентр5.

Відповіднодоч.4ст.83ЗКУкраїнитериторіальнігромадинабуваютьземлю
укомунальнувласністьуразі:а)передачіїмземельдержавноївласності;б)при
мусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної
необхідностітадлясуспільнихпотреб;в)прийняттяспадщини;г)придбанняза
договоромкупівліпродажу,дарування,міни,іншимицивільноправовимиугода
ми;д)виникненняіншихпідстав,передбаченихзаконом.

Цілком слушною є думка М.В. Шульги, що підставами виникнення права
комунальноївласностіназемлюєтакож1)проведеннярозмежуванняземельдер
жавної та колективної власності ( п. 12 перехідних положень ЗК) та 2) доб
ровільна відмова власника земельної ділянки від прав на неї на користь тери
торіальноїгромадисела,селищачиміста(ст.140ЗК)6.

Розмежуванняземельдержавноїтакомунальноївласностіполягаєуздійсненні
організаційноправових заходівщодо розподілу земель державної власності на
землітериторіальнихгромадіземлідержави,атакожщодовизначенняівстанов
леннявнатурі(намісцевості)межземельнихділянокдержавноїтакомунальної
власності7.Незважаючина те,щоЗУ«Пророзмежування земельдержавної та
комунальноївласності»булоприйнятоще2004році,такерозмежуваннядоцього
часущенепроведено.Причиноюцьогоєвідсутністьмеханізмуреалізаціїданого
нормативноправовогоакту.

На відміну від аеропортів переважна більшість аеродромів є державними
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підприємствами.Праводержавноївласностіназемлюнабуваєтьсяіреалізується
державоюв особіКабінетуМіністрівУкраїни, РадиміністрівАвтономної Рес
публікиКрим,обласних,КиївськоїтаСевастопольськоїміських,районнихдер
жавнихадміністраційвідповіднодозакону.

Державанабуваєправавласностіна землюуразі: а)відчуженняземельних
ділянокувласниківзмотивівсуспільноїнеобхідностітадлясуспільнихпотреб;
б)придбаннязадоговорамикупівліпродажу,дарування,міни,іншимицивільно
правовими угодами; в) прийняття спадщини; г) передачі у власність державі
земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами; ґ)
конфіскаціїземельноїділянки.

Актуальнимєпитаннявідчуженняземельнихділянокувласниківзмотивів
суспільноїнеобхідностітадлясуспільнихпотреб.Відповіднодоп.ґ)ч.1ст.146
ЗКУкраїнибудівництвотаобслуговуванняаеропортіввизнаносуспільноюпотре
бою. 17 листопада 2009 р. прийнято ЗУ «Про відчуження земельних ділянок,
іншихоб’єктівнерухомогомайна,щонанихрозміщені,якіперебуваютьупри
ватнійвласності,длясуспільнихпотребчизмотивівсуспільноїнеобхідності»8.
Відповіднодост.ст.89вказаногозаконурішенняпровикупземельнихділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для будівництва,
капітального ремонту, реконструкції аеропортів та об’єктів необхідних для їх
експлуатації приймають органи виконавчої влади та сільські, селищні, міські
ради, Київська і Севастопольська міські ради в межах території здійснення їх
повноважень. У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом цих об’єктів для
суспільнихпотребзазначеніоб’єктиможутьбутипримусововідчуженіудержав
нучикомунальнувласністьлишеяквинятокзмотивівсуспільноїнеобхідності.

Особливістюправовогорегулюваннявідносинвласностіназемліавіаційного
транспортуєте,щозгіднозп.б)ч.3ст.83тапб)ч.4ст.84ЗКУкраїниземлі
комунальноївласностіпідоб’єктамиповітряноготранспортутаземліпідоб’єкта
мидержавноївласностіповітряноготранспортунеможутьпередаватисьупри
ватнувласність.

Якзазначалося,частинааеропортівтааеродромівфункціонуютьуформігос
подарськихтовариств.Майновікомплексиавіаційнихпідприємстввтакихвипад
ках знаходяться у приватній власності. Отже, землі, що обслуговують їх
діяльність, можуть перебувати у приватній власності або надаватися в оренду.
Вартозазначити,щовпроектіЗУ«Проаеропорти»передбачено,щоземліаеро
портунепідлягаютьвідчуженню:продажу,приватизації,передачівзаставу,іза
згодоюексплуатантааеропорту,можутьпередаватисяворендуіншимсуб’єктам
господарськоїдіяльностідлябудівництва,експлуатації,авіаційноїабонеавіаційної
діяльності,якаспрямовананазадоволенняпотребпасажирів9.

Характерноюознакоюсучасногоперіодуфункціонуванняавіаційноготранс
порту та його наземної бази є активний розвиток малої авіації та відповідно
злітнопосадкових майданчиків для обслуговування легких повітряних суден.
Землі малої авіації можуть перебувати у комунальній, державній та приватній
власності.Так,власникомзлітнопосадковогомайданчикаможебутиюридична
абофізичнаособа,якійналежитьабоуякоїперебуваєупостійномукористуванні
земельнаділянка,дерозташованийзлітнопосадковиймайданчик.Дозаявкина
допуск злітнопосадкового майданчика до експлуатації необхідно додати доку
мент, що підтверджує право власності, постійного користування, оренди на
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земельнуділянку,абодокументпропогодженнязвласникомабопостійнимкори
стувачем,абоорендаремземельноїділянкирозміщеннянанійзлітнопосадково
гомайданчика10.

Авіаційніпідприємствакомунальноїтадержавноїформвласностівідповідно
дост.92ЗКУкраїнинабуваютьправапостійногокористуванняземельноюділян
коюізземельдержавноїтакомунальноївласності.Правопостійногокористуван
няземельноюділянкоюцеправоволодінняікористуванняземельноюділянкою,
якаперебуваєудержавнійабокомунальнійвласності,безвстановленнястроку.

Доособливостейправапостійногоземлекористуванняналежать:1)суб’єкта
ми права постійного землекористування є лише юридичні особи, тобто
підприємства,установиіорганізації,щоздійснюютьсвоюдіяльністьнапідставі
державноїабокомунальноївласності;2)об’єктамиправапостійногоземлекори
стуванняможутьвиступатилишеземельніділянки,якінадаютьсязусіхкатегорій
земель, що перебувають у державній або комунальній власності; 3) право
постійного землекористуванняхарактеризуєтьсябезстроковістю;4)виникнення
правапостійногоземлекористуванняхарактеризуєтьсяпублічноправовимизаса
дами, а договірні та інші приватноправові засади є неприйнятними; 5) право
постійногокористуванняземельноюділянкоювиникаєпісляодержанняїїкорис
тувачем документа, що посвідчує право постійного користування земельною
ділянкоютайогодержавноїреєстрації11.

Збереження інститутуправапостійного землекористуванняформує систему
земельних відносин, у якій держава або територіальні громади є власниками
землі, а їх підприємства, установи і організації – постійними користувачами
земельнихділянок.Прицьомуневстановленийзаздалегідьстрокправапостійно
гоземлекористування,якіправавласностіназемлю,надаєсталийхарактердано
му виду землекористування та підвищує ступінь стабільності правомочностей
землекористувача.Вцьомувбачаєтьсяодназперевагправапостійногоземлеко
ристуванняпередіншимийоговидами12.Так,врамкахреалізаціїДержавноїпро
грами розвиткуміжнародного аеропорту “Бориспіль” на період до 2020 року і
заходівщодо підготовки доЄвро2012 повноцінна реалізація права постійного
користування земельними ділянками значно підвищить інвестиційну приваб
ливістьаеропорту.

Земліавіаційноготранспортуможутьнадаватисяворенду.Орендаземліце
засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших
видівдіяльності13.Вюридичнійнауцівиділяютьтакіосновніюридичніознаки
поняття«орендаземлі»:1)договірнийхарактервідносинпередбачаєвиключну
добровільність укладення договору; 2) оренда земель оформляється договором
орендиземельноїділянки;3)договірорендиземельноїділянкиукладаєтьсяміж
орендодавцеміорендарем;4)змісторендистановлятьправомочностіволодінняі
користування орендаря. Додатковими ознаками цього правового інституту є:
1)оренда – це окрема форма землекористування; 2) орендодавцями земельних
ділянокєдержава,територіальнігромади,громадянитаюридичніособиУкраїни.

Договір оренди підлягає державній реєстрації у порядку, передбаченому
ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїни«Прозатвердженняпорядкудержавної
реєстрації договорів оренди землі» від 25 грудня 1998 р. Указом Президента
України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації
земельнихділянок,нерухомогомайнатаправнанихускладідержавногоземель
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ногокадастру»від17лютого2003р.наДержавнийкомітетУкраїнипоземельних
ресурсахпокладенообов’язокщодоздійсненняускладідержавногоземельного
кадаструреєстраціїземельнихділянок,нерухомогомайнатаправнаних,дого
воріворендиземельнихділянок14.

Найкращимваріантомзалученняінвестиційвбудівництвотареконструкцію
аеропортівєконцесія.ВідповіднодоЗУ«Проконцесії»уконцесіюможутьнада
ватисяоб’єктиправадержавноїчикомунальноївласності,яківикористовуються
длябудівництватаексплуатаціїаеропортів15.І.І.Каракашвиділяєособливості,за
якимиконцесійневикористанняземельнихресурсіввідрізняєтьсявідорендного
землекористування:1)земельнаділянкаякоб’єктконцесіїповиннаналежатина
правідержавноїчикомунальноївласності;2)земельнаділянкаможенадаватися
лише для здійснення підприємницької діяльності; 3) метою надання земельної
ділянкив концесіює задоволення громадськихпотреб; 4) концесіонервносить
концесійніплатежі,методикинарахуваннятаграничнірозміриякихвизначають
сяКабінетомМіністрівУкраїни;5)позакінченнютермінуконцесійногодоговору
чиприйогодостроковомурозірванністворенімайновіоб’єктичизведеніспоруди
нанаданихвконцесіюземельнихділянкахпереходятьконцесієдавцю16.

Виділяютьтакістадіївиникненняуконцесіонераправаназемлю:1)прийнят
тярішенняуповноважениморганомдержавиабомісцевогосамоврядуванняпро
наданняправанаконцесію;2)розробкатехнічноїдокументаціїоб’єктаконцесії
таздійсненнявідведенняземлі;3)оголошеннятапроведенняконцесійногокон
курсу;4)укладенняконцесійногодоговору;5)державнареєстраціяконцесійного
договору. М.М. Бахуринська зазначає, що на кожній стадії виникнення у кон
цесіонераправаназемлюіснуютьпроблемитеоретичноготапрактичногохарак
теру, тому вважає,що необхідно надати право зацікавленим суб’єктам підпри
ємницької діяльності ініціювати надання відповідних об’єктів для здійснення
концесійноїдіяльності,апитаннявідводуземельноїділянкивирішуватидокон
цесійного конкурсу і визнавати концесійний договір підставою для отримання
праваназемлю17.

На нашу думку, основою цих суперечностей є ст. 94 Земельного кодексу
України. Вважаю за доцільне зазначити,що для здійснення концесійної діяль
ності земельні ділянки можуть надаватися на підставі договору концесії, а не
оренди. Можливо доцільним буде зазначення в договорі концесії окремого
розділущодоземельнихвідносинконцесіонератаконцесієдавця.

Законодавчерегулюванняправназемліавіаційноготранспортунеможнавва
жати достатнім. Норми права, що регулюють дане питання розпорошені по
різнимправовимактамтаєнечіткими.Вважаюзанеобхідневрегулюватипитан
нявласностітакористуванняданимиземельнимділянкаминарівніЗемельного
кодексуУкраїни.

1.Зе мель не пра воУкраїни:[підручник]/М.В.Шульга,Г.В.Анісімова,Н.О.Багай,
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Українивід6жовтня1998року№161XIV//ВідомостіВерховноїРадиУкраїни.–1998.
– № 4647. – Ст. 280. 14. Про за хо ди щодо створення єдиної системи державної
реєстрації земельнихділянок, нерухомогомайна таправнаниху складі державного
земельногокадастру:УказПрезидентаУкраїнивід17лютого2003р.№134/2003[Еле
ктронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.
cgi?nreg=134%2F2003.15.Прокон цесії:ЗаконУкраїнивід16липня1999року№997–
XIV//ВідомостіВерховноїРадиУкраїни.–1999.–№41.–Ст.372.16.Ка ра каш И. И.
Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научнопракт.
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горегулюванняпроцедуривиникненняправаназемлювконцесійнихправовідносинах
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