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Щодо розгляду 

інформаційного запиту 

 

На виконання резолюції голови Черкаської обласної державної 
адміністрації Скічка О.О. від 26.04.2021 до № 85-02/17-01-05 Департаментом 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (надалі – 

Департамент) розглянуто Ваш запит від 24.04.2021 щодо розпорядчих                
чи нормативно-правових документів/актів, якими визначено порядок 
використання земель оборони.  

За результатами повідомляємо, що відповідно до статті 19 Конституції 
України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.  

 Згідно з частиною першою статті 77 Земельного кодексу України (надалі – 

Кодексу) землями оборони визначаються землі, надані для розміщення 

і постійної діяльності військових  частин, установ, військово-навчальних 

закладів, підприємств чи організацій  Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до  законодавства України. Землі оборони 

можуть перебувати лише в державній власності (частина друга цієї статті).  
Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України земельні ділянки 

державної чи комунальної власності надаються на праві постійного 

користування. 
Правові засади і порядок використання земель оборони визначає             

Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003 №1345-IV. 

Використання земель оборони в господарських цілях визначає             

стаття 4 вище вказаного закону України, зокрема військові частини 
за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами 
виконавчої влади і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
можуть дозволяти фізичним і юридичним особам вирощувати 
сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, 
наданих їм у постійне користування. 
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Землі оборони можуть використовуватися для будівництва об'єктів 
соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів 
їхніх сімей, а також соціального та доступного житла без зміни їх цільового 
призначення. 

Землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових 
частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій 
Збройних Сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів 
зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що 
належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації 
повітряного руху України, з погодженням умов розміщення та експлуатації 
зазначених об’єктів з Міністерством оборони України. 

Відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого 
військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які 
вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту, здійснюється в порядку, установленому 
Кабінетом Міністрів України та у відповідності до цього закону. 

Забороняється відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 
нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 
які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту, іноземним державам, іноземним юридичним 
особам та іноземцям. 

Звертаємо увагу, що листи Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації мають лише інформативний характер і не встановлюють 
правових норм. 

 

 

 

 

 

Т. в. о. директора Департаменту                                             Тетяна ШЕНДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Сокирко  (0472)63-28-68 
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