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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
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ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. У відпо-
відності до законодавства України, 
територіальні громади на сьогодні 
є первинними суб’єктами місцевого 
самоврядування, та разом з тим голов-
ним носієм функцій та повноважень 
цього самоврядування. Так, територі-
альні громади через утворені органи 
місцевого самоврядування самостійно 
вирішують питання місцевого зна-
чення та здійснюють право власно-
сті від імені Українського народу, 
в межах відповідного адміністратив-
но-територіального устрою.

Відповідно до положень ст. 327 
ЦК України «територіальні громади 
є власниками комунальної власності, 
тобто володіють правом комуналь-
ної власності на нерухоме (земля, 
земельні ділянки тощо) і рухоме 
майно та об’єкти, майнові права, 
права на бюджетні кошти тощо, та 
інше майно, що належить територі-
альній громаді» [3].

Водночас, відповідно до вимог 
ст. 142 Конституції України [1] та п. 3 
ст. 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [2] мате-
ріальною та фінансовою основою міс-
цевого самоврядування виступають 
земельні ділянки та природні ресурси, 
що перебувають у власності територі-
альних громад.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. 
Теоретичну основу дослідження 
склали наукові праці таких науков-
ців, як О. А. Вівчаренко, І. І. Кара-

каш, О. С. Комарова, К. М. Некіт, 
О. М. Ковальова, О. В. Ольшан-
ський, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, 
Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, 
О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, 
А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович, 
Є. О. Харитонов та інші.

Мета статті. Метою статті є нау-
ковий аналіз нормативно-правових 
окремих питань набуття права влас-
ності територіальними громадами за 
законодавством України.

Викладення основного матері-
алу. Відносини власності набувають 
юридичне закріплення у праві влас-
ності, що виникає внаслідок право-
вого регулювання економічних відно-
син. Правове регулювання відносин 
власності є одним із найважливіших 
напрямів нормотворчої діяльності 
держави. За допомогою права дер-
жава регулює належність тих чи 
інших об’єктів власності певному 
суб’єкту (громадянину, територіаль-
ній громаді, державі); обсяг та зміст 
суб’єктивних повноважень власників, 
порядок та форми їх реалізації щодо 
різних об’єктів; засоби та способи 
правової охорони відносин власності. 

Сукупність зазначених правових 
норм, що регулюють відносини влас-
ності, є правом власності в об’єктив-
ному розумінні. Суб’єктивне право 
власності визначається законодав-
ством України та ЦК України, як 
суспільні відносини щодо володіння, 
розпорядження та користування 
майном, що врегульовано законодав-
ством. 

© А. Маковецький, 2022



226

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2022/5

У науковій літературі, «в якості 
володіння розуміють закріплення 
матеріальних благ за конкретними 
власниками, фактичне утримання речі 
у сфері господарювання цих осіб. Під 
користуванням розуміють вилучення 
з речей їх корисних властивостей, які 
дають змогу задовольнити відповідні 
потреби власника та/або володільця. 
В якості розпорядження розуміють 
визначення власником юридичної чи 
фактичної долі речі.» [12]. 

Кожне із зазначених повноважень 
власник може передати іншій особі, 
не втрачаючи при цьому права влас-
ності.

Майно та об’єкти територіальних 
громад як «комунальна власність», 
яку вважають одним з основних типів 
форм власності, мають схожість за 
формою публічної власності із режи-
мом державної власності. Тобто, 
органи місцевого самоврядування 
виступаючи від імені територіальних 
громад, здійснюють права власника 
щодо комунальної власності і діють 
в межах Конституції України та зако-
нодавчих актів. Звідси, самостійність 
територіальних громад у сфері влас-
ності не є абсолютною.

Комунальна власність, що пере-
буває у власності територіальних 
громад, за своєю суттю виступає 
як «колективна власність», так-як 
відображає відносини колективного 
набуття права власності на об’єкти, 
майно територіальних громад. 

Щодо правової природи кому-
нальної форми власності в науко-
вій літературі висловлюються різні 
думки. Так, окремі науковці «кому-
нальну власність вважають різнови-
дом державної власності, і водночас, 
в економічному розуміння, значений 
термін вживають для визначення 
сукупності відносин, пов’язаних пев-
ним майновим комплексом і певним 
суб’єктом господарської діяльності, 
при цьому, в якості практичного 
застосування, розуміють «власність 
територіальних громад» в якості 
належного їм майна, що використо-

вується для спільних потреб терито-
ріальної громади, а керування таким 
майном здійснюється відповідними 
органами місцевого самоврядування 
від імені територіальних громад» [8, 
C. 120-125].

Водночас, науковці приділяють 
увагу дослідженням суб’єктів права 
«комунальної власності» в особі 
територіальних громад розмежову-
ючи їх на первинний та вторинний 
рівні. Таке розмежування висвіт-
лено у Законі України «Про місцеве 
самоврядування», у відповідності до 
чого – «до первинного рівня відно-
сять села, селища та міста, а до вто-
ринного рівня відносять райони та 
області» [2].

Окремі науковці, наприклад 
Л. А. Музика, пропонували «розмеж-
овувати суб’єктів права «комунальної 
власності» на суб’єктів цього права 
(відповідні територіальні громади) та 
на суб’єктів здійснення цього права 
(уповноважені територіальними гро-
мадами органи місцевого самовряду-
вання)» [11]. 

За загальним поняттям, в якості 
об’єктів права власності територіаль-
них громад виступає майно (земельні 
ділянки, грошові кошти тощо), яке 
належить цій громаді. Щодо підстав 
набуття права комунальної власності 
територіальними громадами, то у зако-
нодавстві визначено, що «такими під-
ставами виступає безоплатна пере-
дача державою майна і майнових прав 
територіальним громадам, здійснення 
такої передачі іншими суб’єктами 
права власності, а також придбання 
або створення майна у встановле-
ному законодавством порядку, орга-
нами місцевого самоврядування» [2]. 
Тим же законодавством визначено 
перелік відповідних об’єктів права 
державної власності, що можуть бути 
передані у власність або спільну влас-
ність територіальних громад, зокрема 
у «комунальну власність», а також 
перелік тих об’єктів, які не можливо 
передати у комунальну власність 
територіальних громад.
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Слід також зазначити, що поло-
женнями Закону України «Про міс-
цеве самоврядування» закріплено, 
що «підстави набуття права власно-
сті визначають матеріальну основу 
територіальної громади та об’єднаної 
територіальної громади як юридичної 
особи – власника, тобто, територі-
альні громади мають право набувати 
майно у власність».

Комунальна власність виступає 
частиною власності органів місце-
вого самоврядування, при цьому тер-
мін «комунальна» вказує на те, що 
це поняття стосується лише місце-
вих органів самоврядування на рівні 
територіальних громад. Відповідно до 
визначення, що міститься в систем-
них положеннях про місцеве самовря-
дування, «комунальною власністю» 
є право власності та інші майнові 
права, що належать окремим тери-
торіальним громадам, а також майно 
інших юридичних осіб [10]. Це визна-
чення збігається з розумінням влас-
ності у нормах цивільного права. 

Таким чином, категорія майна 
(активів) включає всі майнові права, 
що належать територіальним грома-
дам та юридичним особам і комуналь-
ним підприємствам, зокрема: право 
власності, безстрокове користування, 
найм, оренда, експлуатація, сервітут, 
застава, майнові права на нематері-
альні активи. 

Комунальна власність охоплює 
лише загальну суму активів цих 
суб’єктів, залишаючи за межами 
свого визначення зобов’язання, що 
лежать на них. 

Основною складовою комунальної 
власності є нерухомість, хоча вона 
включає також рухоме майно і права. 
Придбання комунального майна 
можна здійснити кількома способами. 

У разі передачі власності дер-
жавною адміністрацією; зміни меж, 
поділу чи об’єднання територіальних 
громад; внаслідок господарської діяль-
ності територіальних громад; інших 
правових дій. Найчастіше юридичні 
особи набувають права власності на 

комунальні та самоврядні компанії 
безпосередньо біля територіальних 
громад, або у вигляді участі у цивіль-
но-правових угодах. Важливо, що 
суб’єкти комунальної власності само-
стійно приймають рішення щодо мети 
та способу використання майна (з 
дотриманням вимог, що містяться 
в окремих нормах законодавства). 

Управління комунальною власні-
стю є завданням очільників територі-
альних громад (голів селищ, селищ-
них рад тощо). З іншого боку, засади 
управління комунальною власністю 
визначають установчі органи місце-
вих органів влади. У разі об’єднань 
органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб самоврядування та 
комунальних компаній – правила 
управління майном встановлюються 
окремими положеннями закону або 
внутрішніх актів, що регулюють 
діяльність цих організацій. 

Слід пам’ятати, що у зв’язку 
з особливим «суспільним» статусом 
цього майна, особи, які беруть участь 
в управлінні комунальною власні-
стю, зобов’язані виявляти особливу 
обережність у здійсненні управління 
відповідно до цілей цього майна та 
захищати його, що санкціоновано 
законодавством.

Основним джерелом набуття 
територіальними громадами права 
«комунальної власності» на землю 
були та залишаються державні 
землі. Це мало місце, наприклад, при 
передачі до комунальної власності 
підприємств агропромислового комп-
лексу згідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 вересня 
1996 року № 1060 «Про поетапну 
передачу до комунальної власності 
об’єктів соціальної інфраструктури, 
житлового фонду сільськогосподар-
ських, переробних та обслуговую-
чих підприємств, установ та органі-
зацій агропромислового комплексу, 
заснованих на колективній та інших 
формах недержавної власності» [6], 
разом із займаними ними земель-
ними ділянками, які перебували 
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у колективній власності. Така пере-
дача земельних ділянок державної 
власності до комунальної власності 
передбачена у ст. 117 ЗК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЗК України 
«у комунальній власності знаходяться 
всі землі в межах населених пунктів, 
крім земель приватної та державної 
власності, а також земельні ділянки 
за їх межами, на яких розташовані 
об’єкти комунальної власності» [4].

Таким чином, землі «комуналь-
ної власності» у загальному вигляді 
визначаються на основі їх виклю-
чення зі складу земель державної 
власності та виділення від земельних 
ділянок права приватної власності 
фізичних та юридичних осіб.

Разом з цим чинне земельне зако-
нодавство визначає землі, які можуть 
перебувати лише у «комунальній 
власності», не можуть передаватися 
у приватну власність. Відповідно до 
положень статті 83 ЗК України до 
вказаних об’єктів комунальної влас-
ності відносять: «землі загального 
користування населених пунктів; 
землі під залізницями, автомобіль-
ними дорогами, об’єктами повітря-
ного та трубопровідного транспорту; 
землі під об’єктами природно-заповід-
ного фонду, історико-культурного та 
оздоровчого призначення, що мають 
особливу екологічну, оздоровчу, нау-
кову, естетичну та історико-куль-
турну цінність, якщо інше не перед-
бачено законом; землі лісового фонду 
та землі водного фонду, крім випад-
ків, визначених ЗК України; земельні 
ділянки, використовувані задля забез-
печення діяльності органів місцевого 
самоврядування» [4].

Водночас, слід звернути увагу 
на положення ЗК України, відпо-
відно до яких територіальні громади 
можуть набути право власності на 
комунальну власність за договорами 
купівлі-продажу. Зазначене закрі-
плено у положеннях ч. 4 ст. 83 ЗК 
України, зокрема «право власності 
територіальними громадами набува-
ється за умов: передачі їм земель дер-

жавної власності; примусового відчу-
ження земельних ділянок у власників 
з мотивів суспільної потреби та для 
суспільних потреб; прийняття спад-
щини, придбання за договором купів-
лі-продажу, ренти, дарування, міни, 
іншим цивільно-правовим договорам; 
виникнення інших підстав, передбаче-
них законом» [4]. Наведений перелік 
підстав набуття територіальними гро-
мадами права комунальної власності 
не є вичерпаним.

Відповідно до Порядку державної 
реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень «реєстрація права 
власності на об’єкт нерухомості 
державної або комунальної власно-
сті, будівництво якого завершено та 
право власності на який не зареє-
стровано до 1 січня 2013 року, про-
водиться незалежно від наявності 
документів, що засвідчують речове 
право на земельну ділянку та про-
ведення державної реєстрації такого 
права» [7].

Роз’яснено, що «для проведення 
реєстрації права власності з вида-
чею свідоцтва на побудований об’єкт 
нерухомого майна державної чи кому-
нальної власності, право власності на 
який не зареєстровано до 01 січня 
2013 року, за відсутності документа, 
що підтверджує виникнення права 
державної чи комунальної власно-
сті на такий об’єкт, заявник подає 
техпаспорт на цей об’єкт» [9]. Під час 
проведення реєстрації права держав-
ної власності заявник також подає 
витяг з Єдиного реєстру об’єктів дер-
жавної власності на такий об’єкт.

При проведенні реєстрації права 
комунальної власності на об’єкт 
нерухомого майна заявник, окрім 
техпаспорту, представляє: «документ, 
що підтверджує факт перебування 
нерухомості у комунальній власності, 
виданий органом місцевого самовря-
дування; документ, що підтверджує 
факт відсутності знаходження неру-
хомості в держвласності, виданий 
Фондом держмайна або його регіо-
нальним відділенням» [9].
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Укрдержреєстр зазначив, що 
згідно з заключними положеннями 
Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та кому-
нальної власності» з дня набрання 
ним чинності «землями комунальної 
власності територіальних громад вва-
жаються земельні ділянки: на яких 
розташовані будинки, споруди, інші 
об’єкти нерухомого майна комуналь-
ної власності відповідної територіаль-
ної громади; які перебувають у постій-
ному користуванні органів місцевого 
самоврядування, комунальних підпри-
ємств, установ, організацій» [5].

Також Законом визначено, що 
у державній власності залишаються, 
у тому числі розташовані в межах 
населених пунктів земельні ділянки: 
«на яких розташовані будинки, спо-
руди, інші об’єкти нерухомого майна 
держвласності; які перебувають 
у постійному користуванні органів 
державної влади, державних підпри-
ємств, установ, організацій, Націо-
нальної академії наук України, дер-
жавних галузевих академій наук» [5].

Державна реєстрація права дер-
жави або територіальної громади на 
земельні ділянки здійснюється на 
підставі заяви органів, які переда-
ють земельні ділянки у власність або 
у користування, до якої додається 
витяг із Державного земельного када-
стру про відповідну ділянку.

З огляду на викладене власни-
ком комунального майна є відповідна 
територіальна громада села, селища, 
міста в особі органу місцевого само-
врядування, уповноваженого керу-
вати цим майном.

В статті досліджуються акту-
альні питання набуття права 
власності територіальними гро-
мадами за законодавством Укра-
їни. Зазначається, що відповідно 
до чинного законодавства України, 
територіальні громади на сьогодні 
є первинними суб’єктами місцевого 

самоврядування, та разом з тим 
головним носієм функцій та повно-
важень місцевого самоврядування. 
Так, територіальні громади через 
утворені органи місцевого само-
врядування самостійно вирішують 
питання місцевого значення та 
здійснюють право власності від 
імені українського народу, в межах 
відповідного адміністративно-те-
риторіального устрою.

В статті акцентується увага 
на тому, територіальні громади 
є власниками комунальної влас-
ності, тобто володіють правом 
комунальної власності на нерухоме 
(земля, земельні ділянки тощо) 
і рухоме майно та об’єкти, майнові 
права, права на бюджетні кошти 
тощо, та інше майно, що нале-
жить територіальній громаді. Вод-
ночас, відповідно до вимог ст. 142 
Конституції України та п. 3 ст. 16 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» матеріаль-
ною та фінансовою основою місце-
вого самоврядування виступають 
земельні ділянки та природні 
ресурси, що перебувають у власно-
сті територіальних громад.

Крім того, майно та об’єкти 
територіальних громад як «кому-
нальна власність», яку вважають 
одним з форм власності, мають 
схожість за формою публічної 
власності із режимом державної 
власності. Тобто, органи місце-
вого самоврядування виступаючи 
від імені територіальних громад, 
здійснюють права власника щодо 
комунальної власності і діють 
в межах Конституції України та 
законодавчих актів. Звідси, само-
стійність територіальних громад 
у сфері власності не є абсолютною.

Ключові слова: цивільне право, 
цивільне законодавство, цивільні пра-
вовідносини, право власності, право 
комунальної власності, територіаль-
ні громади, набуття права власності, 
власність.
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Makovetskyi A. Individual 
issues of acquisition of property 
rights by territorial communities 
under the legislation of Ukraine

The article deals with the topical 
issues of acquisition of property rights 
by territorial communities under the 
legislation of Ukraine. It is noted that 
following the current legislation of 
Ukraine, territorial communities are 
currently the primary entities of local 
self-government and, at the same 
time, the main bearer of functions 
and powers of local self-government. 
Thus, territorial communities, 
through the established bodies of 
local self-government, independently 
resolve issues of local importance and 
exercise property rights on behalf of 
the Ukrainian people within the limits 
of the relevant administrative and 
territorial system.

The article emphasises that 
territorial communities are owners 
of communal property, i.e., they 
own communal property rights to 
immovable (land, land plots, etc.) 
and movable property and objects, 
property rights, rights to budget funds, 
etc., and other property belonging to 
the territorial community. However, in 
accordance with the requirements of 
Art. 142 of the Constitution of Ukraine 
and clause 3 of Art. 16 of the Law of 
Ukraine “On Local Self-Government 
in Ukraine”, the material and financial 
basis of local self-government is land 
plots and natural resources owned by 
territorial communities.

Moreover, property and objects of 
territorial communities as “communal 
property”, which is considered one 
of the forms of ownership, have 
similarities in the form of public 
ownership with the regime of state 
ownership. In other words, local self-
government bodies, acting on behalf 
of territorial communities, exercise 
the rights of the owner in relation to 
communal property and act within 
the limits of the Constitution of 
Ukraine and legislative acts. As a 
result, the independence of territorial 

communities in the field of ownership 
is not absolute.

Key words: civil law, civil 
legislation, civil legal relations, 
ownership, community property right, 
territorial communities, acquisition of 
property rights, property. 
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