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DYNAMIKA ZABURZEŃ UMIEŚCIĆ DZIECI W TRAKCIE
NAUCZANIA W SZKOLE
Prowadzone badanie stanu postawy (płaszczyzna czołowa)
dzieci, który uczyć się w szkole. W badaniu wzięło udział 620 uczniów
Czernigowskiego liceuma № 32. Przeanalizowano medyczny mapy
szkolne i prowadzono instrumentalne badanie lekarskie. Znaleziono
wyrarzoną chorą postawę na stopień skoliozy I w 15,5% przypadków.
Scoliotic I-II stopnia deformacji spotkał się w 7, 5% przypadków. Aby
ustalić obiektywną ocenę wyników uwzględnieniem etiologii i
patogenezy chorób scoliotycznych analizowano rozkład pacjentów
według płci i wieku. Okazało się, że skrzywienie kręgosłupa
występuje częściej u dziewcząt w wieku od 12 do 15 lat. Z
prawostronną krzywej zniekształcenia dominuje zarówno jak u
chłopców, tak i u dziewcząt. Wyniki potwierdziłi, że postawy i skoliozy
I stopnia jest dominującej ortopedycznej patologia w szkołach.
Dlatego też konieczne jest wzmocnienie środków w celu
zapobiegania progresji scoliotic deformacji i jego konsekwencje.
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DYNAMICS OF VIOLATIONS PUT CHILDREN DURING SCHOOLING
Research to study the state of posture (frontal plane) children enrolled in the CEI. In study
620 students participated in Chernihiv enrolled school-lyceum № 32. We analyzed the medical
school maps and instrumental examination conducted these children qualified doctors. After
instrumental examination in children was found expressed posture close to the group of patients
with scoliosis I degree in 15.5% of cases. Scoliotic deformation degree I-II met in 7, 5% of cases.
To determine the objective evaluation of the results considering the etiology and pathogenesis of
scoliotic disease we analyzed the distribution of patients by sex and age. And it was found that
spinal curvature is more common in girls aged 12 to 15 years, with right-sided distortion curve
dominates both boys and girls.
The results say that the posture and scoliosis I degree orthopedic pathology is dominant
in schools. Therefore necessary to strengthen measures to prevent the progression of scoliotic
deformation and its consequences.
Keywords: scoliosis, scoliotic deformity, children, school, torsion, correction.
ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ДІТЕЙ У ПЕРІОД
НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Проведено дослідження щодо вивчення стану порушення постави (фронтальній
площині) дітей, які навчаються в ЗНЗ. В дослідженні приймали участь 620 школярів які
навчаються в Чернігівській школі-ліцей № 32. Нами були проаналізовані шкільні медичні
карти та проведено інструментальне обстеження цих дітей кваліфікованими лікарями.
Після інструментального обстеження у дітей було виявлено виражене порушення постави,
наближене до групи хворих зі сколіозом I ступеня у 15,5% випадків. Сколіотична
деформація I-II ступеня зустрічалася в 7, 5% випадків. Для визначення обєктивної оцінки
отриманих результатів з урахуванням етіології і патогенезу сколіотичної хвороби ми
провели аналіз розподілу пацієнтів за статтю та віком. І було виявлено, що викривлення
хребта частіше зустрічається у дівчаток у віці від 12 до 15 років, при цьому правобічна дуга
викривлення переважає як у хлопчиків, так і у дівчаток.
Отримані результати говорять про те, що порушення постави і сколіоз I ступеня є
домінуючою ортопедичною патологією в загальноосвітньому закладі. Тому необхідно
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посилення заходів щодо профілактики прогресування сколіотичної деформації та її
наслідків.
Ключові слова: сколіоз, сколіотична деформація, діти, навчання в школі, торсія,
корекція.
Актуальність теми. Сколіотічне порушення хребта вважається одними з найбільш
складних вад опорно-рухового апарату людини. Сколіоз називають біологічною трагедією
людства. За статистичними даними вчених Європи, в країнах СНД - майже у 98% дітей
виявляється така патологія. При проявах сколіозу відзначаються порушення не тільки
функцій опорно-рухового апарату, але й виникнення і розвиток негативних зрушень у
функціонуванні внутрішніх органів, серцево-судинної, дихальної, нервової систем, що
первинно обумовлено процесом патологічного викривлення хребта.
В даний час в Україні питання контролю, діагностики та обліку патології у школярів
зі сколіотичною деформацією продовжують вивчатися і розвиватися. Між тим, своєчасне
виявлення, лікування та профілактика порушень постави та сколіозів представляється
важливим завданням суспільства і держави.
Мета статті – дослідити стан порушень постави дітей у період всього навчання в
школі.
Аналіз попередніх досліджень. Найбільш поширеними захворюваннями серед
дітей є прояви нефіксованих змін опорно-рухового апарату, а саме порушення постави та
сколіоз.
Правильна постава є важливим обєктом спостереження самих різних наук. Однак
лише в системі фізичної культури найбільш досконало вивчаються всі аспекти правильної
постави.
Аналіз спеціальної літератури свідчить, що в останні роки питанням фізичного
розвитку школярів і зокрема порушення постави та викривлення хребта приділяється
велика увага. Багато сучасних авторів (Г.И. Арабін, Н.Т. Белякова, Я.С. Вайнбаум,
О.Д. Дубогай, Ф.М. Лапутін М.О. Носко, М.І. Фонарев, та ін.) присвячують свої роботи
проблемам фізичного розвитку дітей.
Але серед спеціалістів відсутня загальна думка, як з характеру так і з динаміки
порушень постави а особливо початку виявлення порушення в період всього навчання в
школі.
Виклад матеріалу. Сколіоз - це захворювання, що характеризується дугоподібним
викривленням хребта у фронтальній площині, який поєднується з торсією хребців [2, c.
289].
Наявність торсії є головною ознакою сколіозу - у порівнянні з порушеннями постави у
фронтальній площині.
Торсія (torsio) - скручування хребців навколо вертикальної осі, що супроводжується
деформацією їх окремих частин та зміщенням хребців відносно один одного протягом
усього періоду росту хребта [3, c. 393].
У верхній половині дуги викривлення остисті відростки вигинаються в опуклу
сторону, у нижній - в увігнуту. На увігнутій стороні сколіозу мязи і звязки вкорочені, на
опуклій - стягнуті. Розтягнуті мязи на опуклій стороні розвинені значно слабкіше, ніж
укорочені мязи на увігнутій стороні хребетної дуги. Ребра повернуті; грудина зміщена і
нахилена в сторону увігнутості. Через зміщення ребер виникає зміна форми грудної
клітини. Грудна клітина найбільше деформується сколіозом в області грудних хребців. На
опуклій стороні ребра спрямовані косо - вниз - вперед, проміжок між ребрами розширено.
На увігнутій стороні ребра менш нахилені спереду і розташовуються близько один
до одного. Лопатки знаходяться на різній висоті; у разі сколіозу в грудної частини хребта
лопатки також мають торсію. Таз нахилений з торсією навколо крижів [3, c. 402].
Ці структурні зміни призводять до порушення діяльності серцево-судинної і
дихальних систем, шлунково-кишкового тракту, інших систем організму. Тому правильно
говорити не просто про сколіоз, а про сколіотичну хворобу.
Розрізняють три ступені порушення постави.
Перша ступінь характеризується зміною тонусу мязів. Всі дефекти постави зникають,
коли людина випрямляється. Порушення легко виправляється при систематичних заняттях
корегуючої гімнастикою [1, c. 15].
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Друга ступінь характеризується змінами в звязковому апараті хребта. Зміни можуть
бути виправлені лише при тривалих заняттях корегуючої гімнастики під керівництвом
медичних працівників [1, c. 15].
Третя ступінь характеризується стійкими змінами в міжхребцевих хрящах і кістках
хребта. Зміни не виправляються корегуючою гімнастикою, а вимагають спеціального
ортопедичного лікування [1, c. 16].
Сколіоз - одна зі складних проблем в теорії і практиці, дитячої патології. Дані
літератури про поширеність сколіозу суперечливі. За відомостями різних авторів, до
сколіозу схильні від 1 до 53% всього дитячого населення. Такі коливання цього показника
обумовлені тим, що немає єдиної класифікації порушень постави та сколіозу.
Для створення уявлення про стан постави сучасних дітей та виявлення динаміки
такого захворювання як сколіоз, нами були проаналізовані шкільні медичні карти 620
школярів які навчаються в Чернігівській школі-ліцей № 32. За даними шкільних медичних
карт 75% школярів мають ортопедичну патологію (порушення постави, сколіоз, деформація
грудної клітки або плоскостопість). Після інструментального обстеження цих дітей
кваліфікованими лікарями виявлено виражене порушення постави, наближене до групи
хворих зі сколіозом I ступеня у 15,5% випадків. Сколіотична деформація I-II ступеня
зустрічалася в 7, 5% випадків (рис. 1)
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Рис. 1 Частота виявлення порушень постави та сколіозу I-II ступеня при
інструментальному дослідженні у дітей школи-ліцей №32.
Для визначення обєктивної оцінки отриманих результатів з урахуванням етіології і
патогенезу сколіотичної хвороби ми провели аналіз розподілу пацієнтів за статтю та віком.
Даний розподіл було засновано на особливостях нейрогуморального дозрівання дитини,
що в різний період часу росту організму дає нам можливість провести кореляцію між
початком виникнення сколіозу і його прогресуванням, а також для підбору методів корекції
постави.
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Таблиця. 1
Вік і стать школярів з порушенням постави і сколіозом І-ІІ ступеня
Стать. Вік

Кількість хворих
хлопчики

дівчатка

Разом

27

45

72

10 - 13 років

56

42

98

14 - 17 років

55

54

109

138

141

279

6-9 років

Всього

З таблиці 1 видно, що з найбільша частота захворювання у школярів у віці 12-16
років. Згодом нам вдалося розділити дітей за статтю і стороною сколіотичної дуги, що
дозволило більш широко розглядати механізми патогенезу
розвитку сколіотичної
деформації. У нашому дослідженні виявлено, що викривлення хребта частіше
зустрічається у дівчаток у віці від 12 до 15 років, при цьому правобічна дуга викривлення
переважає як у хлопчиків, так і у дівчаток (табл. 2). Це може мати значення для
обговорення питань диференційованої корекції постави.
Ступінь сколіозу діагностували згідно з класифікацією В.Д. Чаклина (1957) залежно
від кута деформації. Дівчатка переважали у всіх групах і склали близько 61,0% від
загальної кількості обстежених.
Таблиця 2.
Розподіл дітей зі сколіотичної хворобою залежно від сторони сколіозу і статі
Кількість хворих
Стать

Вік

Лівобічний

Правобічний

сколіоз

сколіоз

Всього

чол.

жін.

чол.

жін.

6-9 років

0

6

3

9

18

10 -13 років

3

7

7

8

25

14 -17 років

8

10

13

17

48

Разом

И

23

23

34

91

При аналізі виявляємості сколіозів при порушенні постави у школярів різного віку
нами отримані результати, що свідчать про те, що в учнів 1 - 4 класів порушення постави
зустрічаються в 18,6% випадків, сколіози - в 6,4% випадків; в учнів 5-8 класів порушення
постави мають місце у 25,4% учнів, сколіози - в 9,3% випадків. У 9-11 класах порушення
постави виявляються в 22,9% випадків, сколіози - у 17,2% дітей (рис. 2).
Це свідчить про залежність сколіотичної деформації до віку дитини, а значить, що
під час статевого дозрівання відсоток сколіозів стає максимальним. Даний факт говорить
про системність сколіотичної хвороби, що слід враховувати в діагностиці та профілактиці
сколіотичної хвороби початкових ступенів.
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Рис. 2 Розподіл дітей з порушенням постави і сколіозом I і II ст.
Отримані результати говорять про те, що порушення постави і сколіоз I ступеня є
домінуючою ортопедичною патологією в загальноосвітньому закладі. Тому необхідно
посилення заходів щодо профілактики прогресування сколіотичної деформації та її
наслідків.
Висновок. З урахуванням усього вищевикладеного, ми прийшли до висновку, що
заняття оздоровчою фізичною культурою, які проводяться в загальноосвітніх школах без
врахування відповідних ознак дефектів постави не спроможні ліквідувати різні види
порушень постави і забеспечити їх ефективну корекцію. У звязку з цим необхідний
диференційований підхід і чітко організована робота з дітьми, що мають порушення
постави, з метою подальшого запобігання масштабних деформацій опорно-рухової системи
у дітей та молоді.
Перспективи подальших досліджень полягають у обґрунтуванні практичних
рекомендацій застосування диференційованої корекції постави у дітей в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
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DYNAMICS OF VIOLATIONS PUT CHILDREN DURING SCHOOLING
N. ROZUMEIKO
The relevance of the topic. Skeletone disorders of the spine is considered to be one of
the most complex defects of the musculoskeletal system of man. Scoliosis is called the biological
tragedy of mankind. According to the statistics of scientists of Europe, in the CIS countries almost 98% of the kids turns this pathology. When manifestations of scoliosis, there are violations
not only of the functions of the musculoskeletal system, but also the emergence and development
of negative changes in the functioning of internal organs, cardiovascular, respiratory, and nervous
systems, which primarily process-related pathological curvature of the spine.
Currently in Russia, the issue of control, diagnostics and metering of pathology in
schoolchildren with scoliotic deformity continue to be studied and developed. Meanwhile, early
detection, treatment and prevention of postural disorders and scoliosis is an important task of
society and state.
The article aims to investigate the state of posture of children in the entire school.
Analysis of previous studies. The most common diseases among children are the
manifestation of non-fixed changes of musculoskeletal system, namely the violation of posture
and scoliosis.
Correct posture is an important object of observation of various Sciences. However, only
in the system of physical culture the most thoroughly investigated all aspects of correct posture.
Analysis of literature shows that in recent years the issues of physical development of
schoolchildren and in particular posture and curvature of the spine in the spotlight. Many
contemporary authors (G. S. Arabs, N. T. Belyakova, Y. S., Weinbaum, A. D., Dubovy, F. M.
Lopatin N. And. Nosko, N. And. Fonarev and others) devote their work problems of physical
development of children.
But among experts there is no General idea, like the nature and dynamics of posture and
especially the beginning of the discovery of the violation during the entire schooling.
The presentation of the material. Scoliosis is a disease characterized by the arcuate
curvature of the spine in the frontal plane, combined with the torsion of the vertebrae [2, p. 289].
The presence of torsion is the main symptom of scoliosis in comparison with impaired
posture in the frontal plane.
Torsion (torsio) - twisting of the vertebrae around a vertical axis, accompanied by
deformation of their parts and the displacement of the vertebrae relative to each other during the
whole growth period of the spine [3, c. 393].
In the upper half of the arc of curvature of the spinous processes are bent in the convex
direction, in the lower - concave. On the concave side of the scoliosis muscles and ligaments
shortened, convex - strapped. Stretched muscles on the convex side developed significantly
weaker than the shortened muscles on the concave side of the vertebral arch. Returned the ribs;
the sternum is displaced and tilted in the concavity. Through the displacement of the ribs occurs a
change in the shape of the chest. Thorax more than just deformed by scoliosis in the thoracic
vertebrae region. On the convex side the ribs are directed obliquely down forward, the space
between the ribs expanded.
On the concave side the ribs are less tilted from the front and located close to each other.
The blades are at different heights; in the case of scoliosis in the thoracic part of the spine of the
blade also have the torsos. The pelvis is tilted with torsion around the sacrum [3, c. 402].
These structural changes lead to the disruption of cardiovascular and respiratory systems,
gastrointestinal tract and other body systems. Therefore correct to speak not only about scoliosis,
and scoliosis disease.
There are three degrees of the incorrect posture.
First degree is characterized by changing muscle tone. All posture defects disappear
when the person straightens up. The violation is easily corrected with the systematic classes of
corrective gymnastics [1, p. 15].
The second degree is characterized by changes in the ligamentous apparatus of the
spine. Changes can only be corrected with prolonged classes of corrective gymnastics under the
guidance of medical professionals [1, p. 15].
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The third degree is characterized by persistent changes in the intervertebral cartilage and
bones of the spine. Changes are not corrected caraguatay gymnastics, and require special
orthopedic treatment [1, p. 16].
Scoliosis is one of the challenging problems in the theory and practice of pediatric
pathology. Literature data on the prevalence of scoliosis is controversial. According to different
authors, the scoliosis subject from 1 to 53% of the total child population. Such fluctuations in the
indicator due to the fact that there is no uniform classification of postural disorders and scoliosis.
To create a view on the state of the posture of todays children and to reveal the dynamics
of such diseases as scoliosis, we have analyzed 620 school health cards of students who are
studying in Chernihiv school-Lyceum № 32. According to school medical records 75% of students
have an orthopedic pathology (disturbance of posture, scoliosis, chest deformity or flat feet). After
instrumental examination of these children by physicians revealed a marked disturbance of
posture close to the group of patients with scoliosis of I degree in 15,5% of cases. Scoliosis
deformation of I-II degree was found in 7, 5% of cases (Fig. 1)
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Fig. 1 Frequency of violations of posture and scoliosis I-II degree instrumental
examination in children of school-Lyceum №32.
To determine the objective evaluation of obtained results taking into account the etiology
and pathogenesis of scoliotic disease, we analyzed the distribution of patients by sex and age.
This allocation was based on the characteristics of neurohumoral maturation of the child in
different period of time of growth of the organism enables us to make a correlation between early
onset scoliosis and its progression, as well as for the selection of methods of posture correction.
Table. 1
The age and gender of students with incorrect posture and scoliosis i-II degree
Floor. Age

The number of patients
boys

girls

total

6-9 years

27

45

72

10 - 13 years

56

42

98

14 - 17 years

55

54

109

138

141

279

Just
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From table 1 it is seen that the highest frequency of the disease among schoolchildren
aged 12-16 years. Subsequently, we were able to separate the children according to sex and
side of the scoliotic arc, which allowed more widely to consider the mechanisms of pathogenesis
of scoliotic deformation. In our study, it is revealed that the curvature of the spine is more
common in girls aged 12 to 15 years, while the right-hand arc of curvature is dominated by boys
and girls (table. 2). This may be important for the discussion of questions differentiated posture
correction.
The degree of scoliosis was diagnosed according to the classification of V. D. Chaklin
(1957) depending on the angle of deformation. Girls predominated in all groups and amounted to
61,0% of the total number surveyed.
Table 2.
The distribution of children with scoliotic disease of the regardless of the angle of
scoliosis and sex
The number of patients

Floor

Left

Right
scoliosis
Just

scoliosis
Age

men

women

men

women

6-9 years

0

6

3

9

18

10 -13 years

3

7

7

8

25

14 -17 years

8

10

13

17

48

Total

11

23

23

34

91

When analyzing the incidence of scoliosis in violation of posture in schoolchildren of
different ages we obtained the results indicating that pupils of 1-4 classes of incorrect posture
occur in 18.6% of cases, scoliosis in 6.4% of cases; students in grades 5-8 posture are found in
25,4% of the students, scoliosis - 9.3% of cases. In grades 9-11 incorrect posture occur 22.9% of
cases, scoliosis - from 17.2% of children (Fig. 2).
This demonstrates the dependence of the scoliotic deformation up to the age of the child,
which means that during puberty the percentage of scoliosis becomes maximum. This fact
indicates consistency of scoliotic disease, which should be considered in the diagnosis and
prevention of scoliotic illness in primary degrees.
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Fig. 2 Distribution of children with violation of posture and scoliosis I and II.
The obtained results indicate that violations of posture and scoliosis I degree are the
dominant orthopedic pathology in educational institution. It is therefore necessary to strengthen
measures for the prevention of progression of scoliotic deformation and its consequences.
Conclusion. In view of the foregoing, we conclude that training health physical culture,
which are held in secondary schools without taking into account the relevant characteristics of
posture defects are not able to eliminate various types of violations of posture and ensure their
effective correction. In this regard, a differentiated approach and clearly organized work with
children with violation of posture, to prevent further large-scale deformations of the
musculoskeletal system in children and young people.
Prospects of further studies lie in the substantiation of practical recommendations for
the differentiated use of posture correction in children in secondary schools.
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GENEZA STOSUNKÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH W DZIEDZINIE
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI NATURALNYMI
W artykule przedstawiona została historia rozwoju stosunków
zobowiązaniowych w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi,
które posiadają ważne miejsce, wraz z wpływem publicznym, w
procesie zagwarantowania zrównoważonego wykorzystywania
zasobów naturalnych, bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony
środowiska. Niewątpliwie, główną cechą umów w zakresie
zarządzania zasobami naturalnymi jest interes publiczny, który jest
zdefiniowany zarówno przez Konstytucję Ukrainy, jak i szereg ustaw
szczególnych.
* Z. SamchukZnaczące miejsce w dziedzinie stosunków zobowiązaniowych w
Kolodiazhna
zakresie zarządzania zasobami naturalnymi zajmują umowy
doktor nauk prawnych,
dzierżawy gruntów, wód i zasobów leśnych, zasobów mineralnych,
docent katedry nauk
obwodów łowieckich etc., oraz jako forma umowna ma znaczące
cywilno-prawnych
zalety w stosunku do aktów administracyjnych dotyczących Wschodnioeuropejskiego
zarządzania zasobami naturalnymi.
Narodowego
Uniwersytetu im. Lesi
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami naturalnymi, zasoby
Ukrainki
naturalne, stosunki zobowiązaniowe, dzierżawa, umowa cywilno
(m. Łuck, Ukraina)
prawna, bezpieczeństwo ekologiczne.
THE HISTORY OF THE CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF MANAGEMENT
NATURE
The history of the contractual relations growth in the sphere of management nature along
with the public influence to provide with rational use of natural resources, environmental safety
and environmental protection have been highlighted in the article. The main feature of
agreements in the sphere of nature is the public interest under the Constitution of Ukraine and as
well as by the number of special laws.
Leases of land, water and forest resources, mineral resources, hunting ground etc. are
important in the sphere of contractual relationship application as the contractual form has
significant advantages over administrative acts of management on nature.
The article deals with the formation and development of contractual relations of
management of nature, achievements and shortcomings of national experience and state
regulation to current legislation. The author pays attention to the registration of civil law contract
relation, as the multipurpose and accessible to the wide range of managers of nature including
physical persons of such form of relationships.
Keywords: management of nature, natural resources, contractual relations, lease, civil
contract, ecological safety.
ГЕНЕЗА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
У
статті
висвітлено
історію
розвитку
договірних відносин
в
сфері
природокористування, які займають чільне місце поряд з публічним впливом на
забезпечення раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки та
охорони навколишнього середовища. Беззаперечно, основною ознакою договорів в сфері
природокористування є публічний інтерес, який визначений як Конституцією України, так і
низкою спеціальних законів.
Значне місце в сфері застосування договірних відносин в природокористуванні
займають договори оренди землі, водних, лісних ресурсів, корисних копалин, мисливських
угідь та ін., так як договірна форма має суттєві переваги перед адміністративними актами з
приводу природокористування.
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Ключові слова: природокористування, природні ресурси, договірні відносини,
оренда, цивільно-правовий договір, екологічна безпека.
Постановка наукової проблеми та її значення. Характер і зміст договірних
відносин у сфері користування природними ресурсами в усі періоди суспільного розвитку
мали істотне значення. Це зумовлено політичним, економічним, соціальним призначенням
природних ресурсів, що забезпечують середовище для проживання, матеріальний
добюробут людини й усього суспільства. Подальший розвиток законодавства повинен
ураховувати багато положень, породжених ринковим характером суспільних відносин щодо
природних ресурсів, зокрема землі, оскільки скорочується сфера адміністративних приписів
і розширюються цивілістичні методи регулювання таких відносин між рівноправними
субєктами. Саме тому дослідження розвитку відносин природокористування та проблем їх
правового регулювання є актуальними
Мета дослідження – зясування становлення та розвитку регулювання договірних
відносин в сфері природокористування, в т.ч. нормами цивільного права. Проблемами
правового регулювання договірних відносин в сфері природокористування займалися такі
науковці: М.В. Краснова, А.К. Соколова, О.М. Шуміл, в т.ч. земельних орендних відносин:
В.І. Семчик, М.Б. Шульга, , А.М. Статівка, П.Ф. Кулинич, В.В. Носік та інші.
Виклад основного матеріалу.
Прослідкувавши генезу договірних відносин в сфері природокористування
відзначимо, що першим законодавчим актом на теренах колишньої УРСР, яким була
передбачена можливість надання природних ресурсів у користування на договірних
засадах, став Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оренду і орендні відносини в
СРСР» від 7 квітня 1989 р., яким було передбачено, що в оренду могли передаватися
земля та інші природні обєкти. Оренда землі застосовувалась як у сільськогосподарському
виробництві, так і в інших галузях народного господарства. [1]
Законодавець передбачив важливе положення стосовно права орендаря на
використання для власних потреб загальнопоширених корисних копа¬лин (корисних
копалин місцевого значення), торфу і водних обєктів, які знаходяться на орендованій
земельній ділянці, якщо інше не було передбачено договором оренди. При цьому, оренда
землі повинна мати довгостроковий характер - від 5 до 50 років і на більш тривалий строк.
Основи законодавства Союзу СРСР і союзних республік про оренду, прийняті 23
листопада 1989 р., передбачали оренду землі та інших природних ресурсів, розширивши
коло прав та обоязків орендарів. Оренда розглядалася як засноване на договорі строкове
платне володіння й користування землею, іншими природними ресурсами, майновими
комплексами, а також іншим майном, необхідним орендареві для господарської чи іншої
діяльності [2].
Договір оренди укладався на засадах добровільності і повної рівноправності сторін.
Земельний кодекс Української РСР 1990 p. значно розширив сферу застосування
договірних засад при використанні земель. Зокрема, передбачалася передача у тимчасове
користування на умовах оренди землі громадянам України, юридичним особам, релігійним
організаціям, іноземним інвесторам, а також іноземним державам, міжнародним
організаціям, іноземним юридичним особам та фізичним особам без громадянства.
Орендодавцями землі були сільські, селищні, міські, районні ради і власники землі.
Оренда поділялася на короткострокову - до трьох років і довгострокову - до пятдесяти
років.
Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1991 р. «Про форму
договору на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди)»
типовий договір оренди землі, сприяв бурхливому розвитку орендних відносин в земельній
сфері [3].
Договірна форма знайшла своє часткове застосування також при використанні
лісових ресурсів, зокрема побічних лісових користувань на території УРСР в 80-х рр. ХХ ст.
До побічних лісових користувань Основи лісового законодавства Союзу РСР і союзних
республік (ст. 30,) та Лісовий кодекс УРСР (гл. 19) відносили: сінокосіння, випасання
худоби, розміщення вуликів і пасік, заготівля деревинних соків, заготівля та збирання
дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин та технічної сировини.
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Необхідно
відмітити,
що договір,
як
форма правового регулювання
водогосподарських відносин, не знайшов свого практичного втілення в прийнятих Основах
водного законодавства Союзу РСР та союзних республік (1970 р.) і Водного кодексу У РСР
(1972 р.).
У постанові Верховної Радою УРСР від 28 лютого 1990 р. «Про екологічну
обстановку в республіці та заходи по її докорінному поліпшенню» [5] вказувалось на
перехід
від
адміністративно-командних
до
економічних
методів
управління
природокористуванням шляхом запровадження договірних форм та підвищення плати за
використання природних ресурсів.
Договірні відносини могли місце і при використанні таких обєктів навколишнього
природного середовища як тваринний світ та корисні копалини. Так, в Українській РСР,
були передбачені типові договори на користування мисливськими угіддями: на
користування мисливськими угіддями для ведення промислового господарства; типовий
генеральний договір на користування мисливськими угіддями; на користування
мисливськими угіддями для ведення мисливського господарства; типовий договір на
користування мисливськими угіддями між генеральним та підвідомчим користувачами [6].
Договірна форма користування корисними копалинами набула розвитку після
прийняття постанови Ради Міністрів СРСР «Про затвердження Типового статуту артілі
старателів» від 10 березня 1975 р., згідно якої розробка родовищ корисних копалин
(ділянок родовищ) здійснювалась артіллю старателів на підставі договору з
гірничовидобувним підприємством. Договір укладався на термін більше одного року.
Надання артілі старателів родовища корисних копалин або ділянок родовищ для розробки
здійснювалося гірничодобувним підприємством на підставі акта, який був невідємною
частиною договору [7].
Декларація про державний суверенітет України [8] та Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. [9] стали правовим
підґрунтям для розвитку договірних відносин у сфері природокористування незалежної
держави України.
Зокрема, після прийняття Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» в Україні приймається ціла низка законодавчих актів, у яких передбачались
договірні засади регулювання відносин з використання окремих природних ресурсів. Це як
кодекси, так і спеціальні закони: Водний кодекс України (1995 p.), Лісовий кодекс України
(1994 p., у ред. 2006 p.), закони «Про оренду землі» (1998 p.), «Про мисливське
господарство і полювання» (2000 p.), «Про питну воду і питне водопостачання» (2002 p.),
«Про рибу, водні живі організми і харчову продукцію з них» (2003 р.) та ін. деякі ін.
Найбільш повно договірні відносини знайшли своє втілення в Земельному кодексі
Української РСР в редакції від 13 березня 1992 р. Згідно Земельного кодексу земля
надавалася в оренду у короткострокове користування до трьох років (для випасання
худоби, сінокосіння, городництва, держав¬них та громадських потреб) і довгострокове - до
пятдесяти років. Умови, строки, а також плата за оренду землі визначалися за згодою
сторін і обумовлювалися в договорі.
Громадяни, які мали земельні ділянки у власності, мали право і здавати їх в оренду
без зміни цільового призначення на строк до трьох років, a y разі тимчасової
непрацездатності, призову на дійсну військову службу до Збройних Сил України, вступу до
навчального закладу – до пяти років. При успадкуванні земельних ділянок неповнолітніми
допускалося надання цих ділянок в оренду під контролем місцевих рад на строк до
досягнення спадкоємцем повноліття.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. був затверджений
Договір на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди), а 12
липня 1995 р. Президентом України приймається Указ «Про приватизацію та оренду
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької
діяльності», згідно якого земельні ділянки несільськогосподарського призначення можуть
бути передані в оренду, в т. ч. довгострокову (до 50 років з переважним правом орендаря
на продовження строку дії договору на наступні 50 років) на конкурентних засадах через
проведення земельних аукціонів або конкурсів. Порядок придбання права на оренду
земельної ділянки на конкретних засадах визначався органами місцевого самоврядування.

163

164
KNOWLEDGE•EDUCATION•LAW•MANAGEMENT
Закон України «Про оренду землі», прийнятий в жовтні 1998 р., визначає оренду
землі як засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Законом було також передбачено, що обєктами оренди можуть бути земельні ділянки з
насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, що розташовані на них, якщо це
передбачено договором оренди. У правовий обіг вводився інститут суборенди землі [9].
Чинний Земельний кодекс України, який було прийнято 25 жовтня 2001 р. суттєво
розширив сферу договірних відносин у земельному законодавстві. Окрім уже відомого
земельному законодавству права оренди земельної ділянки, чинним ЗК передбачено
декілька нових земельно-правових інститутів, реалізація яких здійснюється винятково/або
на договірних засадах. Зокрема, передбачено право земельного сервітуту як право
власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безплатне
користування чужою земельною ділянкою. Відповідно до норм ЗК України земельний
сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення,
та власником (володільцем) земельної ділянки. Крім того, право користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користування
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникають на підставі договору між
власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією
земельною ділянкою для таких потреб. Зокрема, вказувалося, що укладення договорів про
надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або
для забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог
ЗК України.
ЗК України також передбачено можливість купівлі-продажу, міни, ренти, дарування,
успадкування, застави та здійснення інших цивільно-іправових угод із земельними
ділянками.
Договірні засади в регулюванні природокористування передбачалися також іншими
національними законодавчими актами, зокрема, Водним кодексом України, але не так
всебічно і повно, як ЗК України. Так, чинним ВК України від 6 червня 1995 р. [10]
передбачено користування водними обєктами (їх частинами) на умовах оренди. При цьому
на умовах оренди водні обєкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише
для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і про¬мислової продукції, а також
у лікувальних і оздоровчих цілях (ст. 51 ВК України). Суборенда водних обєктів або їх
частин забороняється. Орендодавцями водних обєктів (їх частин) місцевого значення є
обласні ради, а водних обєктів загальнодержавного значення - Кабінет Міністрів України та
місцеві державні адміністрації. Право водокористування на умовах оренди оформляється
договором, погодженим з державними органами екології і природних ресурсів та водного
господарства. Умови, строки й збір за оренду водних обєктів (їх частин) визначаються в
договорі оренди за згодою сторін [10].
Лісовим кодексом України, прийнятим Верховною Радою України 8 лютого 2006 p.,
передбачено наявність договірних засад як механізму реалізації лісових відносин у таких
випадках: довгострокове тимчасове користування лісами; лісові сервітути. Відповідно до ст.
18 ЛК України тимчасове користування лісами може бути довгостроковим - терміном від
одного до пятдесяти років і короткостроковим — терміном до одного року. Довгострокове
тимчасове користування лісами здійснюється на підставі платного строкового договору на
використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства,
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, а
також проведення науково-дослідних робіт. Зазначене користування лісами державної та
комунальної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних
користувачів лісами [11].
Користування лісами приватної власності здійснюється без вилучення земельних
ділянок шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору,
який підлягає реєстрації у відповідних, визначених ЛК України, органах виконавчої влади.
Лісовий сервітут розглядається як право на обмежене платне або безоплатне
користування чужою земельною лісовою ділянкою. Права власників лісів або
лісокористувачів можуть бути обмежені на користь інших заінтересованих осіб на підставі
закону, договору, заповіту або за рішенням суду. Лісовий сервітут здійснюється способом,
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найменш обтяжливим для влас¬ників лісів або користувачів земельних лісових ділянок,
щодо яких він установлений.
Законодавство про рослинний світ, в тому числі Закон України «Про рослинний світ»
від 09 квітня 1999 року не виключає можливості застосування договірних відносин при
використанні обєктів рослинного світу. Кожен вид договорів має свої відмінності, але
найважливішою з них є його предмет. Для такого договору оренди предметом служать
обєкти рослинного світу - рослинність або флора. Як правило, більшість договорів оренди
обєктів рослинного світу укладається стосовно двох природних обєктів - земельної ділянки і
обєкта рослинного світу.
Договірні відносини є характерними і для використання обєктів тваринного світу.
Зокрема, це Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22 лютого
2000 p. та Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року щодо ведення
мисливського господарства та користування мисливськими угіддями, Закон України «Про
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 16 квітня 2003 p. стосовно
забезпечення якості та безпеки риби, інших водних живих ресурсів, виготовленої з них
харчової продукції. Лов, добування й використання рибних та інших водних живих ресурсів
виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними та фізичними
особами врегульовує Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. «Порядок
і умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської)
економічної зони України іноземними юридичними та фізичними особами» та ін.
Таким чином, необхідно відмітити, що на сьогодні особливого значення набуває
використання природних ресурсів на підставі договорів, які забезпечують найбільшу
самостійність сторін договору щодо прийняття оптимальних рішень та сприяють
високоефективному використанню природних ресурсів. Намітилась тенденція в розвитку
екологічного законодавства, спрямована на застосування широкого кола договірних форм у
природокористуванні, зокрема, і в приватному обізі. Цивільно-правовий договір набуває
особливого значення при використанні природних ресурсів на договірній основі,
забезпечуючи найбільшу самостійність та рівноправність сторін щодо високоефективного
та раціонального використання природних ресурсів, найбільш широкий доступ до
природних благ, опосередковуючи спільну діяльність учасників договору для досягнення
соціально-значної мети.
Найбільш повно договірні відносини отримали своє відображення в земельному
законодавстві, згідно якого оренда землі опосередковується цивільно-правовим договором,
що є поіменованим в Цивільному кодексі України.
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THE HISTORY OF THE CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF MANAGEMENT
NATURE
Z. SAMCHUK - KOLODIAZHNA
Statement of scientific problem and its significance. The nature and content of Treaty
relations in the sphere of use of natural resources in all periods of social development was
essential. This is due to political, economic, social appointment natural resources, providing a
living environment, material Dobrobut of man and society. Further development of the legislation
should take into account many of the provisions generated by the market nature of social
relations relating to natural resources, in particular land, since it reduces the scope of regulations
and expand the civil law methods of regulation of such relations between equal subjects. That is
why the study of the development of natural resource use and problems of their legal regulation
are relevant
The purpose of the study – clarification of formation and development of regulation of
contractual relations in the sphere of nature, including civil law. Problems of legal regulation of
contractual relations in the sphere of nature was engaged in such scientists: N. In. Krasnov, A. K.
Sokolov, M. A. Suml, including land lease:.And. Semchik, N. Would. Shulga, A. M. Stativka, P. F.
Kulinich,.In. Nose and others.
Presentation of the basic material.
Trace the Genesis of contractual relations in the sphere of nature, we note that the first
piece of legislation in the territory of the former Ukrainian SSR, which was available for the
natural resources utilization on a contractual basis, was the Decree of the Presidium of the
Supreme Soviet of the USSR On lease and lease relations in the USSR" of April 7, 1989, which
provides that lease could be transferred to land and other natural objects. Rent of land used in
agricultural production and in other sectors of the economy. [1]
The legislator has included an important provision regarding the lessees right to use for
own needs of the minerals (minerals of local importance), peat and water bodies, which are on
the leased land plot, unless otherwise stipulated in the lease agreement. In this case, the land
lease should be long term - from 5 to 50 years and longer.
Fundamentals of legislation of the USSR and Union republics about rent, taken November
23, 1989, provided for the lease of land and other natural resources, expanding the range of
rights and Ob required yazkiv tenants. Renting was seen as based on the contract for the urgent
paid ownership and use of land, other natural resources, property complexes and other property
necessary to a lessee for agricultural or other activities [2].
The lease agreement was concluded on the basis of voluntariness and complete equality
of the parties.
The land code of the Ukrainian SSR 1990 p. significantly expanded the scope of
application of contractual principles in the use of land. In particular, provided for the transfer of
the temporary use on conditions of lease of land to citizens of Ukraine, legal entities, religious
organizations, foreign investors, and foreign States, international organizations, foreign legal
entities and individuals without citizenship.
Landlords lands were rural, township, urban, district councils and land owners. Rent was
divided into short - term up to three years and long term - up to fifty years.
Approved by the decree of the USSR Council of Ministers of 10 April 1991 "On the
contract form at the right of temporary land use (including under lease) model lease of land,
contributed to the rapid development of leasing relations in the land sphere [3].
Contract form has found its partial application with the use of forest resources, particularly
timber forest use in the USSR in 80-ies of the XXth century To collateral wood usings the
foundations of forest legislation of the USSR and the Union republics (article 30,) and the Forest
code of the Ukrainian SSR (CH 19) considered: mowing, grazing, placement of hives and
apiaries, preparation of wood juice, preparation and gathering of wild fruits, nuts, mushrooms,
berries, medicinal plants and technical raw materials.
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It should be noted that the agreement as a form of legal regulation of water relations, has
not found its practical implementation in the adopted framework of the water legislation of the
USSR and the Union republics (1970) and the Water code In SSR (1972).
The resolution of the Supreme Rada of the USSR from February 28, 1990 "About the
environmental situation in the Republic and measures for its radical improvement" [5] pointed to
the transition from a command to economic methods of environmental management through the
implementation of contractual forms and the increased fees for the use of natural resources.
The contractual relationship could place and when you use these environmental objects,
like wildlife and minerals. So, in the Ukrainian SSR, were provided with standard contracts for the
use of hunting grounds: on the use of hunting grounds for the conduct of industrial agriculture;
model General a contract for the use of hunting grounds; on the use of hunting grounds for
hunting economy; the model Treaty on the use of hunting grounds between the General and
subordinate users [6].
Contractual form of use of minerals was developed after the adoption of the resolution of
the USSR Council of Ministers "On approval of the Model Charter of artel of prospectors" from
March 10, 1975, according to which the development of mineral deposits (sites of deposits) was
implemented by the artel of prospectors under agreement with the mining company. The
agreement was concluded for a term exceeding one year. The provision of the cooperative
miners of mineral deposits or sections of deposits for development carried out by mining
enterprise on the basis of an act which was an integral part of the contract [7].
The Declaration of state sovereignty of Ukraine [8] and the Law of Ukraine "On
environmental protection" dated 25 June 1991 [9] serve as a legal basis for the development of
contractual relations in the sphere of nature of the independent state of Ukraine.
In particular, after the adoption of the Law of Ukraine "On environmental protection",
Ukraine adopted a number of legislative acts which provide for the contractual basis of regulation
of relations on use of specific natural resources. Its like the codes and special laws: Water code
of Ukraine (1995 p.), The forest code of Ukraine (1994 p., in 2006 ed. p.), the laws "On land
lease" (1998 p.), "About hunting economy and hunting" (2000 p.), "On drinking water and drinking
water supply" (2002 p.), "About fish, aquatic organisms and food products from them" (2003), etc.
some etc. Most fully the contractual relationship embodied in the Land code of the Ukrainian SSR
in the wording of 13 March 1992, According to the Land code the land was given to rent shortterm use of up to three years (for grazing, haymaking, gardening, the state and public needs) and
long - term to fifty years. The conditions, terms, fees and land rent is determined by agreement of
the parties and is stipulated in the contract.
Citizens who have land plots in ownership, had the right to lease them without changing
the target destination for up to three years, a y case of temporary disability, call to military service
in the Armed Forces of Ukraine, admission to the school is up to five years. In inheritance, the
land of a minor permitted the granting of these leases under the control of local councils, for a
term until the heir comes of age.
The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 17 March 1993 was approved a
Contract for right of temporary land use (including under lease), and July 12, 1995 the President
adopted a Decree "On privatization and lease of non-agricultural land for entrepreneurial activity",
under which land for agricultural purpose can be leased, including long-term (up to 50 years with
the preferential right of the lessee to extend the term of the contract for the next 50 years) on a
competitive basis through land auctions or tenders. The procedure for acquiring rights to lease
land on specific principles were defined by local authorities.
The law of Ukraine "On land lease", adopted in October 1998, defines land rent as based
on the contract term, paid possession and use land needed tenant for the exercise of
entrepreneurial and other activities. The act also provides that the leased facilities can be land
with plantings, buildings, constructions, reservoirs located on them, if it is stipulated in the lease
agreement. In legal turnover was introduced the Institute sublease of land [9].
According to the Land code of Ukraine, which was adopted on 25 October 2001,
significantly expanded the scope of the contractual relationship in the land law. Besides the
already known laws of the land lease rights of the land, current land code there are several new
land and legal institutions, the implementation of which is carried out exclusively on a contractual
basis. In particular, it provides for the right of land servitude as a right of the owner or land user of
the land for limited paid or free use of someone elses land. In accordance with the norms of the
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land code of Ukraine land easement may be established by an agreement between the person
requiring it, and the owner (owner) of the land. Furthermore, the right to use someone elses land
plot for agricultural needs (emphyteusis) and the right to use someone elses land for
development (superficies) arise on the basis of the contract between the land owner and the
person wishing to use this land for such purposes. In particular, it was stated that the conclusion
of contracts on granting the right to use the land for agricultural purposes or for the development
is provided under the Civil code of Ukraine taking into account requirements of the land code of
Ukraine.
The land code of Ukraine also provides for the possibility of sale, exchange, rent,
donation, inheritance, bail and committing other civil pravovih of transactions with land plots.
Treaty began in the environmental management also provided other national legislative
acts, in particular, the Water code of Ukraine, but not as comprehensively and completely as the
land code of Ukraine. So, the current VC of Ukraine of 6 June 1995. [10] provides for the use of
water objects (their parts) on the terms of the lease. In this case, the terms of the lease water
bodies (parts thereof) local significance and the ponds located in the basins of rivers of national
importance may be provided to the water users only for fish farming, production of agricultural
and industrial products, as well as in medical and health purposes (article 51 of EC of Ukraine).
Rent of water objects or their parts is prohibited. The lessors of water bodies (parts thereof) local
significance are the regional councils, and water objects of national importance - the Cabinet of
Ministers of Ukraine and local state administrations. The right of water use under a lease is made
in the contract agreed with the state bodies of environment and natural resources and water
management. The conditions, terms, fees and lease of water objects (their parts) are defined in
the lease by agreement of the parties [10].
The forest code of Ukraine adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on 8 February
2006 p., provides for a contractual Foundation as mechanism for the implementation of forest
relations in such cases: long-term temporary use of forests; forest easements. According to
article 18 of LK Ukraine temporary use of forests can be long-term (term from one to fifty years
and short-term — maturity up to one year. Long-term temporary use of forests is carried out on
the basis of a fixed term contract paid on the use of forest plots, which are allocated for needs of
hunting, cultural and health, recreational, sports, tourist and educational purposes, as well as the
conduct of scientific research. Specified the use of forests of state and municipal property is
performed without withdrawal of land from permanent forest users [11].
The use of forests of private property is accomplished without seizure of land plots by the
conclusion between the forest owner and the interim forest agreement, which is subject to
registration in the appropriate, certain LK of Ukraine, bodies of Executive power.
Forest is considered as easement right to limited paid or free use of another land of the
forest plot. Rights of forest owners or forest users can be limited in favor of other interested
parties on the basis of the law, contracts, wills, or court action. The forest easement is exercised
in a manner least burdensome to owners or users of forests land forest land in respect of which it
is installed.
The legislation on fauna, including the Law of Ukraine "About plant world" dated April 09,
1999, does not preclude the application of the contractual relationship when using the flora
objects. Each type of contract has its differences, but the most important of them is its subject.
For this rental agreement are subject to objects of flora - vegetation or flora. As a rule, the
majority of lease contracts of objects of flora is the ratio of two natural objects - land and object of
the vegetable world.
Contractual relationships are typical for use of objects of fauna. In particular, it is the
Law of Ukraine "About hunting economy and hunting", dated 22 Feb 2000 p. and the Law of
Ukraine "On animal world" dated 13 December 2001 regarding hunting and use of hunting
grounds, the Law of Ukraine "On fish, other water living resources and food products from them"
dated 16 April 2003 p. on ensuring the quality and safety of fish, other water live resources that is
made of them food products. Fishing, the extraction and use of fish and other water live
resources of the exclusive (sea) economic zone of Ukraine foreign legal entities and individualsadjusts the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from August 13, 1999 "the
Procedure and conditions for the use of fish and other water live resources of the exclusive (sea)
economic zone of Ukraine foreign legal entities and individuals", etc.
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Thus, it should be noted that at present of special importance is the use of natural
resources on the basis of contracts that provide the greatest independence of the parties to the
agreement concerning the adoption of optimal solutions and contribute to highly efficient use of
natural resources. There has been a trend in the development of environmental legislation to
facilitate the use of a wide range of contractual forms in environmental management, particularly
in the private OBS. A civil contract is of particular importance in the use of natural resources on a
contractual basis, providing the greatest independence and equality of parties concerning
efficient and rational use of natural resources, the widest access to the natural benefits of
mediating joint activity of the parties to the Treaty to achieve socially significant goals.
Most fully the contractual relationship reflected in land legislation according to which land
rent through civil contract that is polerowanym in the Civil code of Ukraine.
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