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Шановні колеги!
Земля… У нашому краї вона завжди була і є в особливій пошані.
Адже на Закарпатті на одного жителя припадає чи не найменше землі
по всій Україні. Тому й ставлення закарпатців до кожного її шматочка дбайливе, турботливе, господарське. Але не все у земельних відносинах
просте, зрозуміле. У житті територіальних громад виникає чимало
проблем щодо дотримання земельного законодавства. Одне із
найважливіших завдань органів місцевого самоврядування і виконавчої
влади полягає в тому, аби зробити все можливе, щоб ті проблеми
вирішувались вчасно і об’єктивно, домогтися усунення причин, які
можуть призвести до конфліктних ситуацій у територіальній громаді.
Інакше і не може бути. Адже в умовах ринкової економіки земельні
відносини повинні базуватися на засадах справедливості, дотримання
конституційних прав громадян на землю, забезпечення комплексного
впорядкування земельних ресурсів. З цією метою на теренах області
наполегливо втілюються в життя нові регіональні програми «Про
земельну реформу на 2006-2012 роки» і «Про картографо-геозедичну
діяльність та картографування на 2005-2010 роки», якими передбачено
багато нового у сфері землевпорядкування.
Проведення на базі Закарпаття всеукраїнської наради щодо
презентації
проекту
«Впровадження
супутникової
системи
спостережень для державного земельного кадастру України як
складової української постійно діючої мережі перманентних станцій»,
виїзного засідання колегії Держкомзему України засвідчує про те, що в
області є позитивний досвід у питаннях реформування земельних
відносин.
Мета цього збірника - сприяти поглибленню досягнутих
напрацювань.
На його сторінках вміщено методичні рекомендації, роз’яснення
земельного законодавства.
Керівники органів місцевого самоврядування і виконавчої влади,
депутати місцевих рад усіх рівнів, громадський актив почерпнуть тут
конкретні ґрунтовні відповіді на такі насущні питання, як
інвентаризація земель, розмежування державної та комунальної
власності, про право на земельну частку (пай) та багато-багато інших.
Вдумливе прочитання цієї книжки збагатить кожного обсяжною
інформацією про особливості земельного законодавства, його
ефективне використання на практиці. Для депутатів, членів постійних
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комісій із земельних питань цей посібник стане в нагоді при розгляді і
прийнятті проектів рішень з різних аспектів землекористування.
Переконані, що цей збірник належно сприятиме працівникам
сільських, селищних рад у вирішенні такої важливої для кожної
територіальної громади проблеми, якою була і залишається
справедливість у земельних відносинах. А це – один із найсуттєвіших
критеріїв ефективності і результативності діяльності місцевих рад,
взаємодії двох гілок влади - виконавчої і самоврядної.
Голова Закарпатської
обласної державної адміністрації
Олег Гаваші

Голова Закарпатської
обласної ради
Михайло Кічковський
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Передмова
Закарпаття має потужний потенціал земельних ресурсів. Із 1275,3
тис. гектарів земель 37 % становлять землі сільськогосподарського
призначення, 56,8 % - лісові угіддя, 3,5 % території краю забудовано,
1,4 відсотка земель знаходиться під водою, 1,2 відсотка відкриті землі
та 0,1 відсоток – відкриті заболочені землі. Структура земельних
ресурсів відображена на рис.1.
45
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Рис. 1. Структура земельних ресурсів Закарпаття станом на
01.01.2008 року ( тис. га)
Реформування земельних відносин у державі здійснюється з 1991
року. Основним принципом, який визначає напрями земельного
реформування, є подолання монополії держави на земельну власність і
встановлення багатосуб’єктності права власності на землю.
Метою земельної реформи є забезпечення ефективного
використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення
оптимальних
умов для суттєвого збільшення соціального,
інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у
самостійний фактор економічного зростання.
Реалізація Основних напрямів земельної реформи в Україні на
2001-2005 роки (Указ Президента України від 30.05.2001 № 372/2001
«Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005
роки»), як комплексу взаємопов’язаних правових, організаційних,
фінансових, науково-технічних та інших заходів, повинна була
забезпечити прискорення завершення в країні земельної реформи, а
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також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин
та державного управління земельними ресурсами. На підставі
зазначеного створена «Регіональна програма земельної реформи в
Закарпатській області на 2001-2005 роки» та «Регіональна програма
земельної реформи в Закарпатській області на 2006-2012 роки».
Враховуючи значимість регулювання земельних відносин у період
становлення ринкової економіки в країні та зважаючи на необхідність
вжиття невідкладних заходів щодо комплексного вирішення питань у
галузі земельних відносин, формування нових пріоритетів земельної
політики як в державі, так і в Закарпатській області виконання завдань з
розвитку земельної реформи та охорони земель проводиться шляхом
формування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб.
Напрями виконання завдань щодо розвитку земельної реформи
наведено на рис.2.
Оновлення планово-картографічного
матеріалу

Розроблення і створення
проектів організації
території с/г підприємств

Моніторинг земельних
ресурсів і
землекористування

Ведення державного
земельного кадастру

Проведення інвентаризації та грошової
оцінки земель населених пунктів та
земель несільськогосподарського
призначення за межами населених
пунктів

Земельна реформа

Демаркація
державного
кордону

Складання планів
земельно-господарського
устрою населених пунктів

Розмежування земель
державної та комунальної
власності

Виготовлення державних
актів на право власності на
землю

Рис.2. Напрями виконання завдань щодо розвитку земельної
реформи
У результаті перерозподілу земельних ресурсів на 01.01.2008 року
у державній власності залишилося 78,0 % земель, передано у приватну
власність 21,9 %, у колективну - 0,1 %. Основними власниками землі та
землекористувачами є лісогосподарські підприємства, яким надано 40,2
% земельного фонду, громадяни, яким надано 29,8 % земельного
фонду, 5,1 % земельного фонду належить сільськогосподарським
підприємствам, 6,3 % земель належить організаціям, установам
природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історикокультурного призначення, 1,5 % - промисловим та іншим
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підприємствам, 0,9 % - водогосподарським підприємствам, 0,8 % військовим частинам та організацій і установ Міністерства оборони та
15,4 % земельного фонду (196,4 тис. га) складають землі запасу.
Продовжується процес роздержавлення землі та її передачі у
власність юридичним особам і громадянам, які можуть набувати права
власності на землю. Із 122,3 тис. громадян в області набули право на
земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом. Із 121,9 тис. власників
сертифікатів (99,7%) замінили їх на державні акти 110591 громадян,
Водночас станом на 01.07.2008 року тільки 150,3 тис. громадян області
(28,9%) набули земельні ділянки у приватну власність з оформленням
державних актів на право власності на землю з цільовим призначенням
визначеним статтями 118, 121 ЗКУ у порядку безоплатної передачі.
Повністю
проведено
нормативну
грошову
оцінку
сільськогосподарських угідь, загальна вартість яких на 01.01.2008
року складає 3,1 млрд. грн. У той же час грошову оцінку земель
несільськогосподарського призначення станом на 01.07.2008 року за
межами населених пунктів проведено лише на площі 0,322 тис. га
(0,043 % загальної площі). Із загальної кількості населених пунктів
Закарпатської області (609) нормативну грошову оцінку земель
проведено по 304 населених пунктах (49,9 %) на площі 106,6 тис. га
(50,5 % загальної площі).
Здійснюється
процес
інвентаризації
земель.
Площа
проінвентаризованих земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів складає 735,1 тис. га або 99 % загальної
площі. Землі населених пунктів проінвентаризовані на 170,6 тис. га або
85 відсотків (станом на 01.07.2008 року).
Не встановлено межі більшості населених пунктів, що призводить
до конфліктних ситуацій при сплаті земельного податку та наданні
земельних ділянок громадянам і юридичним особам. На даний час,
відповідно до розроблених проектів, обласною радою змінено межі 279
сільських населених пунктів від загальної кількості (609 нас. пункт).
Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю генеральних планів (ст.173
ЗКУ). Питання встановлення меж прибережних захисних смуг та
земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення на сьогоднішній день повністю не вирішено.
Недостатньо реалізовується одне з головних завдань земельної
реформи - раціональне використання та охорона земель. Напрями
виконання завдань щодо охорони земель відображено на рис.3.
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Збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних
ресурсів
Проведення вишукувальних робіт,
розроблення проектної документації та
рекультивація порушених земель

Проведення вишукувальних робіт, розроблення
проектної документації з будівництва
протиерозійних гідротехнічних споруд

Проведення вишукувальних робіт,
розроблення проектної документації та
поліпшення малопродуктивних угідь

Проведення вишукувальних робіт, розроблення
проектної документації та консервація
деградованих малопродуктивних угідь

Рис.3. Напрями виконання завдань щодо охорони земель
На Закарпатті розораність сільськогосподарських угідь становить
44,2 % території (200,4 тис. га), а в Україні залишається найвищою в
світі розораність сільськогосподарських угідь: близько 54 % території
(32,5 млн. га) (довідково: Франція – 32,1 %, Польща – 44,3 %, Велика
Британія – 24,1 %, Німеччина – 33,1 %, Нідерланди – 21,7 %). Роботи
щодо раціоналізації землекористування та охорони земель проводяться
досить повільно і як результат - деградація ґрунтового покриву деяких
територій досягла критичного стану (70 %).

Ведення державного земельного кадастру
Відповідно до Положення про порядок ведення державного
земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 січня 1993 р. № 15, із змінами і доповненнями
внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом на 21
червня 2004 р., документація державного земельного кадастру ведеться
по територіях сільських, селищних, міських, районних рад, областей,
Республіки Крим і України в цілому з урахуванням природносільськогосподарського
і
лісогосподарського
районувань
та
функціонального зонування територій населених пунктів. Згідно п. 17
зазначеного Положення власники землі та землекористувачі щорічно не
пізніше 15 січня подають виконавчим комітетам сільських, селищних,
міських рад звіти за станом на 1 січня про зміни, що відбулися у складі
земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на
умовах оренди. Звітні дані державного земельного кадастру подаються
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виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад – сільським,
селищним, міським радам, відділам земельних ресурсів.
До повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
розпорядження землями територіальних громад; передача і надання
земельних ділянок у власність і користування; вилучення та викуп
земельних ділянок; організація землеустрою; здійснення контролю за
використанням та охороною земель комунальної власності,
додержанням вимог земельного та екологічного законодавства;
підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних
ділянок; вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону (ст. 12 Земельного Кодексу України).
Вищенаведене доводить, що виконавчі комітети сільських,
селищних, міських рад є первинною інстанцією щодо обліку земель по
власниках землі та землекористувачах у межах адміністративнотериторіальної одиниці.
Роль і місце кадастру в сучасному суспільстві постійно зростають.
Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки
довкілля, охорони земель та їх раціонального використання,
оптимізація землеустрою, визначення правових відносин щодо землі та
іншого нерухомого майна потребують всебічного кадастрового
забезпечення. Як свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні
системи відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю,
оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та
правового забезпечення ринку нерухомого майна тощо. Більше того,
кадастрово-реєстраційні системи є обов’язковим атрибутом економіки
всіх без винятку економічно розвинутих країн.
Важливою передумовою запровадження в Україні сучасного
земельного кадастру є розробка та прийняття законодавчого та
нормативно-методичного забезпечення, яке базувалося б на єдиній
концепції і повною мірою відповідало сучасним вимогам до
кадастрово-реєстраційної діяльності та враховувало позитивний
світовий досвід. Україна уже протягом багатьох років усе ще
залишається єдиною країною на пострадянському просторі, де не
прийнято закон про кадастр. До переліку законів, які б регулювали
процеси формування та ведення державного земельного кадастру,
насамперед, відносяться Закон України „Про державний земельний
кадастр” (прийнятий у першому читанні і потребує суттєвого
доопрацювання для розгляду у другому читанні) та Закон України „Про
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державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”
(набув чинності з 1 липня 2004 року). Законом „Про державну
реєстрацію речових прав...” передбачається створення в Україні єдиної
системи реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень у
складі державного земельного кадастру. Тобто, йдеться про створення в
Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи з інтегрованою базою
даних. Саме про такий підхід до створення системи реєстрації у складі
кадастру йдеться в низці указів Президента України, а також у Законі
України від 15 червня 2004 року № 1776-IV "Про ратифікацію Угоди
про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на
землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру" № 4709 UA
від 17 жовтня 2003 року)”.
В зв'язку з розмежуванням повноважень щодо розпорядження
землями, які виникли з введенням в дію Земельного кодексу України
(розділ Х п. 12 ред. від 25.10.2001 р.) та виведення з єдиної системи
землевпорядної служби землевпорядників сільських, селищних рад, в
області погіршилась ситуація з веденням обліку земель та своєчасного
залучення їх до оподаткування.
Сільські, селищні, міські ради самоусунулись від питань ведення
державного земельного кадастру.
Державний земельний кадастр призначений для забезпечення
заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян
вірогідними і необхідними відомостями про природний, господарський
стан та правовий режим земель з метою організації раціонального
використання та охорони земель, регулювання земельних відносин,
землеустрою, обґрунтування розмірів плати за землю.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93 N 15 “Про
порядок ведення державного земельного кадастру” в частині
кількісного обліку земель відмічено, що власники землі та
землекористувачі щорічно подають виконавчим комітетам сільських,
селищних, міських Рад народних депутатів звіти за станом на 1 січня
про зміни, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності
або користуванні, в тому числі на умовах оренди.
Звітні дані державного земельного кадастру подаються
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст районного
підпорядкування) Рад народних депутатів районним відділам земельних
ресурсів

12

Зміст звітних даних з кількісного обліку земель визначаються у
формах державної звітності (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем),
що затверджені наказом Держкомстату України № 377 від 05.11.98.
Для
абсолютного
залучення
всіх
землевласників,
землекористувачів та орендарів земельних ділянок до оподаткування та
сплати орендної плати в статистичній звітності по вищезгаданих
формах, що проводиться в програмному комплексі «Земля»
передбачена інформація про ідентифікаційні коди та номери. Районні
відділи земельних ресурсів такою інформацією не володіють. Базовий
рівень вводу інформації - район. Інформація вводиться в межах
територій сільських, селищних чи міських рад по кожному власнику,
користувачу чи орендарю земельної ділянки.

Інвентаризація земель
3
З метою проведення інвентаризації земель населених пунктів,
створення інформаційної бази для ведення державного земельного
кадастру,
регулювання
земельних
відносин,
раціонального
використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування Державним
комітетом України по земельних ресурсах затверджено наказ від 26
серпня 1997 р. N 85 "Про затвердження Положення про земельнокадастрову інвентаризацію земель населених пунктів", який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1997 р. за N
522/2326.
Згідно зазначеного наказу координацію робіт по інвентаризації
земель населених пунктів здійснюють міські управління та районні
відділи земельних ресурсів. Призначенням інвентаризації земель
населених пунктів є: визначення кількісного складу земель; отримання
даних для виготовлення технічної документації по оформленню
документів, що посвідчують право власності або право користування
земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним
особам; одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо
припинення права користування земельними ділянками, які
використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням
земельного законодавства і встановлених вимог або ж нераціонально;
вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або
розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки,
яка раніше була надана у користування; аналіз фактичного
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використання земельних ресурсів; одержання інших даних, необхідних
для ведення державного земельного кадастру; надання інформації для
обчислення земельного податку та орендної плати.
Замовниками робіт по інвентаризації земель є виконавчі органи
міських, селищних рад. До відання виконавчих органів міських,
селищних та сільських рад належить: затвердження технічних завдань
на проведення робіт по інвентаризації земель; встановлення порядку,
обсягу, черговості та строків проведення робіт по інвентаризації
земель; погодження результатів закінченої інвентаризації в цілому і
подання їх на затвердження відповідним радам.
Земельна реформа в Україні розпочалася 15 років тому і є одним із
найважливіших заходів у суспільному житті мільйонів громадян країни.
Земельна реформа – важлива складова економічних перетворень, що
відбуваються у нашій країні. Продовження земельної реформи
передбачає проведення суцільної інвентаризації земель усіх категорій.
Інвентаризація земель це земельно-обліковий захід, у процесі якого
одержують дані про правовий статус земель, їх просторове положення
та економічний стан, класифікацію земель, розподіл серед власників
землі та землекористувачів. Базовою одиницею при цьому є окрема
земельна ділянка, яка характеризується певним місцем розташуванням
та має чітко визначений господарський і правовий статус.
Інвентаризація земель повинна відбуватися паралельно з оновленням
картографічного матеріалу, створенням цифрової картографічної бази
даних на геодезичній основі. Проводиться інвентаризація земель для
одержання вихідних даних з метою ведення державного земельного
кадастру (відомості, що характеризують кожну земельну ділянку за
площею та складом угідь) і грошової оцінки земель, які є основою для
нарахування земельного податку. Проведення інвентаризації земель
дасть можливість визначити кількісні та реальні межі землевласників і
землекористувачів, що дуже важливо при визначенні грошової оцінки
конкретної земельної ділянки, забезпечить ефективніше використання
земель несільськогосподарського призначення й створить правове поле
продажу цих ділянок інвесторам для здійснення підприємницької
діяльності. Тому необхідно завершити роботи з проведення
інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів і земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
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Механізм нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів та розрахунок ставок орендної плати
Грошова оцінка є капіталізованим рентним доходом із земельної
ділянки. Серед напрямів нормативної грошової оцінки оцінка земель
населених пунктів займає особливе місце. У населених пунктах
рентний дохід утворюється завдяки двом основним факторам: зручності
місце розташування земельної ділянки та рівню її облаштування. Тому
основним елементом середньої вартості земель є витрати на освоєння та
облаштування території. Нормативна грошова оцінка забудованої
земельної ділянки залежить від коефіцієнта, який характеризує її
функціональне використання; а також регіонального, зонального та
локального коефіцієнтів. В основу розрахунку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено метод
капіталізації рентного доходу, який утворюється при виробництві
зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель,
проведеної у 1988-1989 роках. Нормативна грошова оцінка окремої
земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що
перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб,
у тому числі земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання
худоби) визначається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих
груп ґрунтів. Загальна нормативна грошова оцінка земельної ділянки
визначається сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх
нормативні грошові оцінки.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає індексації
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 N
783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель».
Згідно ст.7 Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня
2003 року N 1378-IV, із змінами і доповненнями, розробниками
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із
землеустрою. Дана технічна документація підлягає державній
експертизі відповідно до закону. Після отримання позитивного
висновку державної експертизи, технічна документація з нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів затверджується відповідною
сільською, селищною, міською радою. Витяг з технічної документації
про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається
відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року
N 1724 внесено зміни до Типового договору оренди землі та
затверджено форми розрахунку розміру орендної плати за земельні
ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не
проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності,
грошова оцінка яких проведена.
При обчисленні розміру орендної плати за земельні ділянки,
грошова оцінка яких проведена, розмір встановлюється у відсотках
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. При визначенні
розміру орендної плати за земельні ділянки, грошова оцінка яких не
проведена, розмір встановлюється як кількість (кратність) розмірів
земельного податку ділянки. При проведенні нормативної грошової
оцінки земельної ділянки розмір орендної плати обчислюється заново
та вносяться зміни до умов договору оренди землі.
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності не може бути меншою за розмір
земельного податку та перевищувати 10 відсотків їх нормативної
грошової оцінки (ст.21 Закону України «Про оренду землі» від 6
жовтня 1998 року N 161-XIV, із змінами і доповненнями). У грудні
2006 року облдержадміністрацією спільно з обласною радою за
поданням обласного головного управління земельних ресурсів
направлено
рекомендаційний
лист
райдержадміністраціям
і
міськвиконкомам щодо диференційованого підходу до встановлення
ставок орендної плати за землю в залежності від категорії земель та
цільового використання земельної ділянки.

Розмежування земель державної та комунальної власності
Першочерговим етапом розмежування земель державної та
комунальної власності є зміна та встановлення нових меж населених
пунктів. Межі сільських населених пунктів були встановлені в 1992 –
1993 роках. В процесі земельної реформи громадянам надавались
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, а
іноді і для індивідуального будівництва за межами населених пунктів.
Відповідно до технічних вказівок такі земельні ділянки мають бути
включені до території сіл та селищ.
Протягом 2002 – 2005 років в області, відповідно до рішень
обласної ради, встановлено нові межі 279 населених пунктів, а межі сіл
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Солочин та Уклин Свалявського району за цей період змінювались
двічі.
У результаті зміни меж, території 279 населених пунктів
розширились із 59,3 га до 135,4 тис. га, тобто збільшилась на 76,1 тис.
га , або у 2,3 рази.
Необхідність встановлення чітких меж населених пунктів
пов'язана з вимогами п.12 Перехідних положень Земельного кодексу
України, щодо повноважень розпорядження землями органів місцевого
самоврядування та державної виконавчої влади. Збільшення територій
населених пунктів, відповідно, збільшує надходження до місцевих
бюджетів, сприяє ефективнішому використанню земель.
Однак, на даний час роботи по розробці проектів землеустрою
щодо зміни та встановлення нових меж призупинено. Необхідно
уточнити межі ще 330 населених пунктів, у тому числі 11 міст, межі
яких встановлюються, згідно ст. 174 Земельного кодексу України,
Верховною Радою України.
Відповідно до частини другої статті 173 ЗКУ проекти
землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів розробляються
відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку та
генпланів населених пунктів. У зв'язку з відсутністю оновлених
генпланів та неспроможністю місцевих рад через недостатнє
фінансування) замовити їх виготовлення - неможливе подальше
виготовлення проектів землеустрою зміни меж.
З метою вдосконалення організації використання земель області
на виконання Закону України "Про розмежування земель державної та
комунальної власності" необхідно визначити і встановити в натурі, на
підставі проектів землеустрою, межі земельних ділянок, що будуть
перебувати у державній та комунальній власності.
Розмежування земель державної та комунальної форми власності
полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу
земель державної власності на землі територіальних громад і землі
держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на
місцевості) меж земельних ділянок власності держави та комунальної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст.
Реалізація вищеназваних заходів розширить повноваження органів
місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин.
Так, на підставі п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу
України до розмежування земель державної і комунальної власності
повноваження щодо розпорядження землями в межах населених
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пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на
яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства,
господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать
частки (акції, паї), здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради,
а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
При розмежування земель державної та комунальної форми
власності
до земель комунальної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст передаються:
- усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної
власності та земель, віднесених до державної власності;
- земельні ділянки за межами населених пунктів, на яких
розташовані об'єкти комунальної власності та об'єкти нерухомого
майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави. А
також землі запасу, які раніше були передані територіальним громадам
сіл, селищ, міст відповідно до законодавства України.
Виконання робіт по розмежуванню цих земель здійснюється у
відповідності до „Методичних рекомендацій з розробки проектів
землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної
власності”, затверджених наказом Держкомзему України від 16 березня
2006 року № 103, проектними землевпорядними організаціями, які
мають ліцензії на їх проведення.
В області вже розпочато роботи по розмежуванню земель
державної та комунальної власності. Відповідно до рішення сесії
обласної ради від 02.03.05 № 62 визначено населені пункти де
необхідно розпочати роботи по розмежуванню по пілотних проектах.
ДП „Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою” у 2005 році розроблено пілотний "Проект землеустрою
щодо розмежування земель державної та комунальної власності села
Яноші Яношівської сільської ради Берегівського району Закарпатської
області»,
який
затверджений
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 07.05.07 р. № 241. Цим же розпорядженням
передано землі у комунальну власність територіальної громади села
Яноші у межах та за межами площею 778,4га та у комунальну власність
територіальних громад – 37,1га. Вартість робіт склала 39,9 тис. грн.
Розпорядженням
голови
Закарпатської
обласної
державної
адміністрації від 16.04.08 № 239 затверджено проект землеустрою щодо
розмежування земель державної та комунальної власності за межами
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населених пунктів Сусково та Пасіка Сусківської сільської ради
Свалявського району.
Протягом 2005-2007 років розроблено проекти землеустрою щодо
розмежування земель державної та комунальної власності на території
трьох сільських рад площею 6,3 тис. га у сумі 87,54 тис. грн., за кошти
державного бюджету.
Прискорення розмежування земель державної і комунальної
власності можливе при належному фінансуванні виконання зазначених
робіт та заінтересованості.

Про право на земельну частку (пай)
Нинішнє суспільне і економічне середовище навколо землі
настільки складне і суперечливе, що важко говорити про досягнення
повного взаєморозуміння. Використання землі вимагає все більшого
узгодження приватних, громадських та державних інтересів. З
прийняттям Земельного Кодексу України (25 жовтня 2001 року) селяни
– члени сільськогосподарських підприємств - набули статусу господаря
землі і майна. Невідворотній характер перемін змінив структуру
володіння
і
користування землею в аграрному секторі. Згідно з Указами Президента
України "Про невідкладні
заходи
щодо
прискорення земельної реформи в сфері сільськогосподарського
виробництва" (10.11.1994 р.) та "Про порядок паювання земель,
переданих в колективну власність сільськогосподарських підприємств
та організацій" (08.08.1995 року) здійснено паювання земель у 159
господарствах області.
Земельний сертифікат - це документ, який посвідчує право на
земельну частку (пай). Це ще не конкретна земельна ділянка, а тільки
право громадянина на виділення її із земель колективних
сільськогосподарських підприємств (дальше КСП). Своє право на
земельну ділянку власник сертифікату може тільки передати в спадок.
Продавати, дарувати чи обмінювати ці документи тимчасово
заборонено. Не передавайте на зберігання сертифікат іншим особам.
Головним критерієм для внесення громадян до списку (додатку до
державного акта на право колективної власності на землю) осіб і
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отриманням сертифіката на право на земельний пай, є членство в
зазначеному господарстві на дату складання цього списку.
Право на земельну частку (пай) не залежить від стажу роботи
громадянина, його виробничих показників, особистих заслуг та місця
проживання. Навіть якщо після отримання сертифікату ви перестали
працювати в КСП або переїхали на проживання в іншу місцевість, ви не
втратили права на земельний пай із земель того господарства в якому
працювали.
Право на земельну ділянку (пай) отримують всі особи, які входили
до складу КСП на момент паювання землі. Згідно законодавства
членами КСП могли бути такі особи:
• постійні працівники - члени КСП;
• пенсіонери, які раніше працювали в КСП і залишилися його
членами, незалежно від місця проживання;
• військовослужбовці, якщо вони не вийшли з КСП;
• особи, направлені на навчання, якщо вони залишилися членами
КСП;
• жінки, які перебувають у відпустці через вагітність та пологи,
або у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років;
• члени КСП, що обіймали виборні посади, якщо збереження за
ними членства передбачено в статуту КСП;
Розподіл земель проводиться на рівні частки для всіх членів КСП
на підставі проекту реформування або схеми поділу земель колективної
власності.
Проект реформування обов'язково приймається на зборах КСП і
затверджується органами місцевого самоврядування.
Але слід пам'ятати, що розподіл земельних часток (паїв)
проводиться в умовних кадастрових гектарах, а виділений в натуру
реальний розмір земельної ділянки в фізичних гектарах може суттєво
відрізнятися. Це залежить від якості землі: можна отримати якісну
землю меншої площі або землю гіршої якості, але більшої площі.
Чинним законодавством працівники соціальної сфери не можуть
набувати права на земельну частку(пай). їм надаються земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства.
В даний час зупинено складання додаткових списків на право на
земельну частку (пай). Якщо Ви проконсультувались в юриста і
вважаєте, що маєте законне право на земельний пай, а Вас не включили
в списки, то немає необхідності писати скарги і оббивати пороги різних

20

інстанцій. Найвірніший і надійний шлях - звернутись в суд. Тільки суд
може відновити ваші справедливі вимоги.
Землі у приватну власність передаються безплатно в межах норм
встановлених Земельним Кодексом України (ст. 121). За прийняття
рішення ради або розпорядження райдержадміністрацій громадяни не
повинні сплачувати будь-які кошти Тільки при виготовленні технічної
документації по складанню, видачі та реєстрації державного акту на
право власності на землю проводиться комплекс топографогеодезичних робіт з прив'язкою меж ділянок до єдиної геодезичної
мережі та заповнення бланків державних актів, які проводяться за
рахунок коштів громадян або за рахунок підприємств, які беруть
земельні ділянки в оренду. Роботи проводяться на підставі договору в
якому вказуються терміни і вартість всіх робіт Слід зауважити, що на
цей вид діяльності потрібен спеціальний дозвіл і тому перед
підписанням договору необхідно перевірити наявність ліцензії.
Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її
меж у натурі(на місцевості), одержання документа, що посвідчує право
на неї, та державної реєстрації забороняється. Право власності та право
постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання
її власником або користувачем документа, що посвідчує право
власності або постійного користування земельною ділянкою, та його
державної реєстрації.
Державний акт на право власності на земельну ділянку - це
документ, який посвідчує, що особа, якій його видали, є повноправним
власником земельної ділянки. Державний акт визначає розмір, місце
розташування, межі та кадастровий номер земельної ділянки.
Для видачі і оформлення державного акту на право власності на
землю необхідно подати заяву встановленого зразка. Якщо земельна
ділянка розташована в населеному пункті, то слід звернутись до
відповідного органу місцевого самоврядування. А якщо за межами
населеного пункту, то до відповідної районної державної адміністрації.
Слід відзначити, що використання земельних часток (паїв) під
індивідуальне
житлове
будівництво
або
під
інші
несільськогосподарські цілі категорично забороняється.
Приватизації підлягають не всі землі, які перебувають у
постійному
користуванні
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, а лише
сільськогосподарські угіддя. Так, приватизації не підлягають землі
лісового та водного фондів, що входять до складу земель державних і
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комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій, крім невеликих (3-5 га) замкнутих ділянок, що входять до
складу
сільськогосподарських
угідь.
Крім
цього,
частина
сільськогосподарських угідь таких підприємств підлягає виділенню у
так званий резервний фонд, який залишається у державній чи
комунальній власності.
Площа сільськогосподарських угідь, які можуть бути виділені у
резервний фонд земель, може складати до 15 відсотків площі усіх
сільськогосподарських угідь, які перебувають у постійному
користуванні відповідних підприємств." Конкретний розмір резервного
фонду земель установлюється відповідними органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування. Місце розташування земель,
що включаються до резервного фонду, обов'язково погоджується з
працівниками цих підприємств а також пенсіонерів. З цією метою перед
розподілом земель працівники зазначених підприємств повинні бути
ознайомлені з проектною документацією, складеною землевпорядною
організацією, і мати можливість внести свої пропозиції щодо
розміщення резервного фонду земель. Необхідно мати на увазі те, що
землі резервного фонду створилися при приватизації колективних
селянських господарств.
При реформуванні радгоспів додатково створюються землі запасу,
які передаються в розпорядження сільських рад. В майбутньому з них
виділяють громадянам земельні ділянки для ведення фермерського
селянського господарства, а також додатково наділяють земельні
частки(паї), якщо когось із членів КСП помилково не включили в
списки і своє право він довів у судовому порядку.
Приватизація
державного
чи
комунального
сільськогосподарського
підприємства означає його ліквідацію. Тому в Земельному Кодексі
визначаються також можливі шляхи подальшого використання частини
несільськогосподарських угідь, що входять до складу земель державних
та
комунальних
сільськогосподарських
підприємств,
які
ліквідовуються. Мова йде про внутрішньогосподарські шляхи,
господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження,
гідротехнічні споруди і водойми. Відомо, що такі землі разом з
сільськогосподарськими угіддями становили єдиний земельногосподарський комплекс. Тому Кодекс містить рекомендацію органам
виконавчої влади та місцевого самоврядування передати такі землі у
власність тих приватних сільськогосподарських підприємств, які
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створюються працівниками ліквідованих підприємств, а також
громадянам для сільськогосподарських та інших потреб.
Категорійна належність резервного фонду земель після ліквідації
державного чи комунального сільськогосподарського підприємства не
змінюється.
Такі
землі
залишаються
у
складі
земель
сільськогосподарського призначення і підлягають подальшому
перерозподілу та використанню за їх цільовим призначенням, тому
вони можуть надаватися громадянам та юридичним особам України у
власність для ведення товарного сільськогосподарського використання.
Дослідження інформованості сільського населення України у
питаннях, пов'язаних із земельною реформою виявило досить низький
рівень компетенції. Земельна реформа - досить складний процес,
розуміння якого вимагає юридичних, економічних, організаційних та
інших знань.
Створена роками атмосфера недовіри до земельної реформи та
процесів реформування земельних відносин все ще дає свої гіркі
результати. Викликає стурбованість тенденція до збільшення кількості
не витребуваних сертифікатів. Це громадяни, які не уклали договори
оренди або термін дії яких закінчився. Вони не отримали державні акти
на право власності на земельну частку (пай). А в той же час земля
повинна використовуватись за призначенням.
Земельна реформа в даний час вже стала незворотнім процесом,
оскільки всі землі перерозподілені між землекористувачами та
пайовиками. Слід відзначити, що правове безладдя, яке виявилося з
самого початку проведення земельної реформи, закінчилося з
прийняттям Земельного Кодексу України. Але на сьогоднішній день
правові норми, які регулюють земельні відносини, розгалужені у різних
нормативних актах. Нечітким є формування окремих законодавчих
положень. Між деякими правовими актами виникають суперечності.
Внесення змін до Конституції України, які запропоновані
Президентом України передбачає чітке розмежування функцій та
відповідальності перед українським народом всіх гілок влади.
Політичні і економічні реформи дають результати тоді, коли
запроваджуються комплексно.
Структурні зрушення в земельних відносинах, які попри всі
перешкоди буде доведено до логічного завершення, істотно збільшать
соціальний, інвестиційний та виробничий потенціал землі, сприяють
економічному зростанню держави.
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Землеустрій - основа державної земельної політики України
Землеустрій - основа державної земельної політики, завдяки
здійсненню величезного обсягу землевпорядних робіт у країні в
основному проведено реформування земельних відносин.
Сформовані основи законодавчої бази щодо використання та
охорони земель. Прийнято Закон України "Про землеустрій", яким
визначено правові та організаційні засади діяльності у сфері
землеустрою, спрямовані на удосконалення земельних відносин.
Не дивлячись на це, до останнього часу невирішеним залишається
широке коло проблем, пов'язаних із науковим забезпеченням
раціонального використання та охорони земельних ресурсів країни.
Практично не здійснюється прогнозування і планування використання
та охорони земель на національному, регіональному, господарському і
локальному рівнях.
Майже припинено розробку робочих проектів землеустрою щодо
рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь,
захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного
засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення
промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними
речовинами, підвищення родючості ґрунтів.
В Україні практично не здійснюються ґрунтові, геоботанічні та
інші обстеження земель з метою отримання інформації про їх якісний
стан, а також для виявлення земель, що зазнають впливу водної та
вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного забруднення,
інших негативних явищ.
Переважна більшість територій природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного
та історико-культурного призначення не забезпечена документацією із
землеустрою щодо організації і встановлення їх меж.
Відсутність
схем
землеустрою
і
техніко-економічних
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративнотериторіальних утворень стала головною причиною хаотичного
перерозподілу земельних ресурсів, недотримання узгодженості
екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства,
порушення екологічної збалансованості і стабільності довкілля та
агроландшафтів.
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Потребує проведення відповідне районування та зонування
земельного фонду країни, зокрема класифікація земель за придатністю
на принципах екологічної можливості та економічної доцільності.
Організація території сільськогосподарських підприємств вимагає
безумовного розв'язання проблеми подальшого використання
деградованих та інших малопродуктивних земель.
Незважаючи на зменшення чисельності населення в Україні
необґрунтовано розширюються межі населених пунктів, відбувається
включення
до
них
значних
масивів
продуктивних
сільськогосподарських угідь, які після цього інтенсивно забудовуються.
Не розробляється документація із землеустрою щодо
встановлення прибережних захисних смуг вздовж великих та малих
річок, навколо озер та водосховищ, не створено дієвих організаційноправових механізмів охорони особливо цінних земель.
Вимагає суттєвого поліпшення якість професійної підготовки
спеціалістів у сфері землеустрою. У зв'язку з неналежною
вимогливістю до навчальних закладів, які здійснюють навчання
студентів
за
спеціальностями
"землевпорядкування"
та
"землевпорядкування та кадастр", підготовку фахівців у останні роки
почали здійснювати декілька десятків вищих навчальних закладів.
Однак більшість з них не мають для цього ні кваліфікованих викладачів
із землевпорядною освітою та досвідом роботи за спеціальністю, ні
необхідного навчально-методичного та технічного забезпечення.
Потребує суттєвого удосконалення існуюча політика ліцензування
у сфері землеустрою. Динамічний розвиток законодавчої та
нормативної бази щодо розвитку земельних відносин зумовлює
необхідність постійного підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері
землевпорядкування та кадастру.
Недостатнім залишається рівень фінансування фундаментальних
наукових досліджень у галузі землеустрою. Потребує вдосконалення
галузева система стандартизації та нормування, а також методичної
координації.
Враховуючи роль землеустрою для подальшого здійснення в
Україні ефективної державної земельної політики, створення передумов
для обґрунтованого розподілу земель за цільовим призначенням,
формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань, а
також формування екологічно сталих агроландшафтів, необхідне на
рівні держави:
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- істотне посилення контролю в країні за виконанням у повному
обсязі норм Конституції України, Земельного кодексу України, Законів
України "Про землеустрій", "Про охорону земель" щодо додержання
земельного законодавства, здійснення робіт з прогнозування і
планування використання земель, проведення комплексу заходів з
землеустрою;
- вжити заходів щодо першочергового розгляду проектів Законів
України "Про Загальнодержавну програму використання та охорони
земель", „Про державний земельний кадастр", „Про ринок земель" і про
внесення змін до Земельного кодексу України.
- виділення у Державному бюджеті України достатніх коштів на
фінансування розробки документації із землеустрою згідно
Загальнодержавної програми використання та охорони земель та
Державної програми розвитку земельних відносин;
- необхідності вирішення питання щодо достатнього фінансування
фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі
землеустрою;
- розробки програми подальшого використання та рекультивації
земельних ділянок, що вивільнятимуться з-під військових об'єктів.
- ініціювати внесення змін та доповнень до законодавчої та
нормативної бази, що покликані забезпечити спрощення процедур
консолідації сільськогосподарського землекористування;
- вирішити питання щодо інтеграції державних науково-дослідних
та проектних інститутів у галузі землеустрою в єдину наукововиробничу систему, передбачивши для неї державне замовлення на
виконання науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт;
- вжити заходи щодо забезпечення сфери земельних відносин
висококваліфікованими науковими та інженерно-технічними кадрами,
запровадження дієвої системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів.
- підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного
законодавства з метою запровадження повсюдності землеустрою та
щодо заборони використання земельних ділянок без наявності
відповідної землевпорядної документації;
- розробити державні стандарти та нормативи, що передбачені
Законами України „Про землеустрій", "Про охорону земель";
- внести пропозиції щодо суттєвого поліпшення рівня
землевпорядної освіти, координації методичної роботи та акредитації
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навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів в галузі
землеустрою та кадастру.

Охорона земель сільськогосподарського призначення
Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Ц зумовлює адміністративно-правовий
(публічно-правовий) характер її правового режиму. Що ж стосується
земель сільськогосподарського призначення, то їм надається
пріоритетний характер як основному засобу виробництва продовольчої
та сировинної продукції.
Використання земель нероздільно пов'язане із питаннями охорони
земель. Тому не дивно, що найчастіше із питаннями охорони земель
стикаються її власники - селяни, робота яких безпосередньо пов'язана із
використанням землі.
У статті 162 Земельного кодексу України визначено поняття
охорони земель: "система правових, організаційних, економічних,
технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських
потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і
підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель
лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель
природоохоронного,
оздоровчого
та
історико-культурного
призначення."
Основним завданням охорони землі є забезпечення збереження та
відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і
набутих якостей земель. Охорона земель є надзвичайно важливим
чинником забезпечення продовольчої та екологічної безпеки країни.
Держава дбає про сільськогосподарські землі, наділяє їх власників
рядом прав та обов'язків, сама бере активну участь у здійсненні їх
охорони. Правові засади охорони земель передбачено в Конституції
України, Земельному кодексі, Законі України "Про охорону земель"
тощо.
Особлива
увага
приділяється
охороні
земель
сільськогосподарського призначення, що забезпечується через
реалізацію комплексу заходів щодо збереження продуктивності
сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та
родючості ґрунтів, а також обмеження їх вилучення (викупу) для
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несільськогосподарських потреб. Це обумовлює особливий правовий
режим цієї категорії земель, як то встановлення процедури зміни
цільового призначення: "Зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського
призначення
та
викупу
земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських
потреб допускається лише за умови обґрунтування доцільності такої
зміни в порядку, визначеному законом та забезпечення пріоритету
максимального збереження продуктивних земель", частина 2 статті 20
Земельного кодексу України .
Захист земель сільськогосподарського призначення від ерозії,
селів, підтоплення та інших деградацій, здійснюється на основі
реалізації заходів, передбачених державними і регіональними
програмами, відповідно до робочих проектів рекультивації, захисту
земель від ерозії та іншої документації із землеустрою. Такою
документацією у сфері охорони земель є схеми землеустрою і технікоекономічного обґрунтування використання та охорони земель
адміністративно-територіальних
утворень,
землеволодінь
і
землекористувань, що включає заходи еколого-економічної оптимізації
використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і
розміщення земель та сільськогосподарських угідь, систем сівозміни,
сінокосо - і пасовище зміни. У разі необхідності в складі схем
землеустрою може розроблятися проект землеохоронних заходів для
конкретної земельної ділянки, у якому зазначаються види, обсяги,
порядок здійснення та фінансування цих заходів.
Об'єктом особливої охорони земель сільськогосподарського
призначення є ґрунтовий покрив. Він є одним з найважливіших
природних ресурсів, засобом виробництва та об'єктом праці, головним
джерелом отримання продуктів харчування та сировини, найціннішим
надбанням держави. Така охорона полягає у забороні власникам
земельних ділянок та землекористувачам здійснення зняття та
перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального
дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням
та охороною земель. Органами, що реалізують завдання з охорони, є
Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель,
Державна екологічні інспекція, Державна служба охорони родючості
ґрунтів та їх територіальні органи.
Окреме місце охороні родючості ґрунтів відводить Закон України
"Про охорону земель" від 19.06.03. Для забезпечення охорони
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родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
обмежується діяльність щодо:
• вирощування
певних
сільськогосподарських
культур,
застосування окремих технологій їх вирощування або проведення
окремих агротехнічних операцій;
• розорювання сіножатей, пасовищ;
• використання деградованих, малопродуктивних, а також
техногенно забруднених земельних ділянок;
• необґрунтовано інтенсивного використання земель.
Закон України "Про охорону землі" передбачає здійснення
контролю за динамікою родючості ґрунтів, який полягає у
систематичному проведенні їх агрохімічного обстеження, виданні
агрохімічних паспортів, в яких фіксуються початкові та поточні рівні
забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.
Дані агрохімічного дослідження земель використовуються в
процесі регулювання земельних відносин при:
• передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в
оренду, земельної ділянки;
• зміні власника земельної ділянки або землекористувача;
• проведенні грошової оцінки землі;
• визначенні розмірів плати за землю;
• здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.
Форму агрохімічного паспорта та порядок його ведення
встановлює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики.
Визначення допустимого рівня освоєння сільськогосподарських
земель є неможливим без стандартизації і нормування в галузі охорони
земель та відтворення родючості ґрунтів, які складаються з наступних
нормативів:
• оптимального співвідношення земельних угідь,
• якісного стану ґрунтів,
• гранично допустимого забруднення ґрунтів,
• показники деградації земель та ґрунтів.
Говорячи про охорону земель не можна також не згадати про
моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.
Такий моніторинг проводиться з метою своєчасного виявлення змін
стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних процесів,
розроблення наукового обґрунтування систем землеробства і
агротехнологій. Завдання моніторингу ґрунтів серед інших включають
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визначення зон виробництва сільськогосподарської продукції для
виготовлення продуктів для дитячого та дієтичного харчування; і
надання (на договірній основі) землевласникам, землекористувачам та
суб'єктам оціночної діяльності у сфері оцінки земель інформації про
сучасний
стан
ґрунтів.
Моніторинг
ґрунтів
на
землях
сільськогосподарського призначення проводить Міністерство аграрної
політики України у взаємодії з іншими виконавцями: Міністерством
охорони навколишнього природного середовища, Держземагенством
України, Держводгоспом України та науково дослідними установами
УААН України землеохоронного профілю. Результати моніторингу
ґрунтів використовують в процесі регулювання правових основ
земельних відносин, при проведенні економічної та грошової
(нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні розмірів плати
за землю, плануванні заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та
підвищення врожайності сільськогосподарських культур тощо.
Відомо, що площі, зайняті деградованими та малопродуктивними
землями, господарське використання яких є екологічно небезпечним та
економічно неефективним за рішенням органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками
земельних ділянок підлягають консервації.
Підставою для прийняття рішення про консервацію земель є
подання органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування, які здійснюють контроль за використанням та
охороною земель (орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів).
Консервація земель являє собою припинення господарського
використання на визначений термін та залуження або заліснення
деградованих і малопродуктивних земель. Державний контроль за
дотриманням законодавства щодо консервації деградованих та
малопродуктивних земель здійснюють спеціально уповноважені органи
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Визначення
земель, які підлягають консервації є дуже важливим при визначенні
площі земель, яка підлягає розподілу.
Крім консервації земель існує ще один спосіб охорони та
відтворення родючості ґрунтів, а саме: рекультивація земель, яка
включає у себе комплекс робіт, спрямованих на відтворення
продуктивності та господарської цінності порушених земель,
покращення умов навколишнього середовища. Приймаючи рішення про
рекультивацію земель слід брати до уваги місце розташування
земельної ділянки, особливості розвитку регіону. Рекультивація
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складається з двох послідовних етапів: перший - технічна
рекультивація, другий - біологічна. Технічний етап передбачає собою
відновлення рельєфу, земельної поверхні, а біологічна відтворення
якісних властивостей ґрунтового покриття. Завершальним етапом
рекультивації земель є їх інвентаризація.
Держава зі свого боку здійснює економічне стимулювання заходів
щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів
землевласниками та землекористувачами шляхом:
• надання податкових і кредитних пільг фізичним і юридичним
особам, які здійснюють за власні кошти заходи щодо захисту земель від
ерозії, підвищення родючості ґрунтів та інші заходи, передбачені
загальнодержавними і регіональними програмами використання та
охорони земель;
• звільнення землевласників і землекористувачів від плати за
землю, за земельні ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації,
рекультивації, консервації земель та інші роботи щодо охорони земель
на
період
тимчасової
консервації,
будівництва
та
сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої
документації із землеустрою;
• компенсування
сільськогосподарським
товаровиробникам
недоодержаної частки доходу внаслідок консервації деградованих,
малопродуктивних, а також техногенно забруднених земель;
• застосування прискореної амортизації основних фондів земель
охоронного і природоохоронного призначення.
Компенсація
витрат,
понесених
землевласниками
та
землекористувачами на покращення екологічного стану земель та
підвищення родючості ґрунтів, проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до
загальнодержавних і регіональних програм охорони земель.
Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання
заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості
ґрунтів є заява чи клопотання землевласників і землекористувачів до
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які
здійснюють
регулювання
у
сфері
охорони
земель,
за
місцезнаходженням земельної ділянки. До заяви чи клопотання
додається висновок органів виконавчої влади з питань аграрної
політики про підвищення родючості ґрунтів згідно з даними
агрохімічного паспорта земельної ділянки. Порядок економічного
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стимулювання заходів щодо використання та охорони земель та
підвищення родючості ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України.
Адміністративно-правовий характер режиму земель проявляється і
у нормах законодавства про оренду землі. А саме, на законодавчому
рівні закріплено положення згідно якого орендар, у разі погіршення
корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із
зміною її стану, відшкодовує орендодавцеві заподіяні збитки. Збитки,
завдані третім особам у зв'язку з використанням орендарем земельної
ділянки, відшкодовуються орендарем на загальних підставах.
Наприклад, якщо діяльність орендаря земельної ділянки призвела до
виснаження земельної ділянки, зниження її родючості чи забруднення,
то він зобов'язаний відшкодувати власникові ділянки заподіяну шкоду в
повному обсязі. Розміри збитків визначаються сторонами договору
оренди. У разі недосягнення сторонами згоди про розмір
відшкодування збитків спір вирішується в судовому порядку.
Кодекс України про адміністративні порушення (КпАП) містить
статтю, у якій йде мова про несвоєчасне повернення тимчасово
займаних земель або не приведення їх у стан, придатний для
використання за призначенням, а саме ст.54 (КпАП) передбачає штраф
від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян
та від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на
посадових осіб за несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель
або невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для
використання за призначенням, або невиконання умов знімання,
зберігання і нанесення родючого шару.
КпАП передбачає також відповідальність за псування
сільськогосподарських земель, забруднення їх хімічними і
радіоактивними
речовинами,
нафтою
та
нафтопродуктами,
неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а
так само за невжиття заходів по боротьбі з бур'янами, використання
земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного
режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво,
введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель,
неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних
гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень. Відповідальність за
даними правопорушеннями настає як для власників та користувачів
сільськогосподарських земель, які були зіпсовані з їх вини, так і для
суміжних землекористувачів та інших осіб, з вини яких сталося таке
псування.
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Незважаючи на прогресивні норми чинного земельного
законодавства України, зміст охоронних норм , на жаль, не передбачає
положень з охорони здоров'я людини через забезпечення належної
охорони ґрунтів та вирощування на них екологічно чистої
сільськогосподарської продукції. Щодо консервованих земель, то
Земельний кодекс України передбачає консервацію земель лише для
деградованих і малопродуктивних земель, у той час як науково
обґрунтовані сівозміни передбачають потребу через певні проміжки
часу консервації (залишення під паром) і "здорових" ґрунтів; причому,
за досвідом зарубіжних країн, це слід робити під державним контролем
і з обов'язком державної компенсації заподіяних землекористувачам
збитків.

Відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва
Відшкодування втрат не є мірою юридичної відповідальності – це
міра економічного стимулювання раціонального землекористування,
що дістає вияв у стягуванні плати як компенсації зменшення площі
земель, які використовуються у сільськогосподарському та
лісогосподарському виробництві.
Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва виражаються у скороченні (незворотній втраті) площ
використовуваних угідь, викликаному їх вилученням для використання
з метою, що не пов’язана з ведення сільського та лісового господарства,
під впливом діяльності підприємств, установ, організацій.
Стаття 207 Земельного кодексу України передбачає умови
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва:
1. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у
землекористуванні та погіршенням якості земель.
2. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських
угідь (ріллі, багаторічні насадження, перелогів, сінокосів, пасовищ),
лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в
сільському та лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх
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для
потреб,
не
пов’язаних
із
сільськогосподарським
і
лісогосподарським виробництвом.
3. Відшкодуванню
підлягають
також
втрати,
завдані
обмеженням прав власників землі і землекористувачів, в тому числі і
орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу,
спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого
самоврядування або держави, а також у зв’язку з виключенням
сільськогосподарських угідь внаслідок встановлення охоронних,
санітарних та інших захисних зон.
4. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва компенсуються не залежно від відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам.
5. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва визначаються у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Порядок
визначення
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997р. № 1279.
Втрати
сільськогосподарського
виробництва,
спричинені
вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не
пов’язаних із веденням сільського господарства, визначаються на
основі нормативів цих втрат по областях за формулою:

де Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис.
грн.;
Пд – площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;
Нв – норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис.
грн.;
Бд – бал бонітету ділянки сільськогосподарських угідь, що
вилучається;
Бо – бал бонітету сільськогосподарських угідь по області;
Кінт
–
коефіцієнт
інтенсивності
використання
сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального
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доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться
земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по області).
Втрати сільськогосподарського виробництва, спричиненні
вилученням лісових угідь (вкритих лісовою рослинністю земель,
незамкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій,
рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових
шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у
цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, визначаються на
основі нормативів втрат по областях за формулою:
Рв=Пд*Нв*Кі
де Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис.
грн.;
Пд – площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;
Нв – норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис.
грн.;
Кі- коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами
лісорослинних умов.
Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і
землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості
земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і
організацій, визначається за формулою:
Рв=(1-К)*Нв*Пд.
де Рв – розмір втрат, тис. грн.;
Кі- коефіцієнт зниження продуктивності угіддя .
Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 га, що визначається
відповідно до п. 1 або 2 цього Порядку;
Пд – площа ділянки, гектарів;
Нормативи втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню.
1. Сільськогосподарського виробництва
а) Нормативи втрат, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 1997р. № 1279
(тис. грн.. за 1 га)
Область
Рілля Багаторічні Сіножаті Пасовища Примітка
насадження
Закарпаття 135,58
342,48
81,76
62,91
-
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б) Бали бонітування ґрунтів Закарпатської області
(балів)
Область
Рілля Багаторічні Сіножаті Пасовища Примітка
насадження
Закарпаття
40,0
24,7
27,1
27,2
в) Коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських
угідь
№№

Шифр земельно-оцінного району

1.
2.
3.
4.
5.

01
02
03
04
05
2.

Коефіцієнт
інтенсивності
1,53
0,64
0,61
0,50
0,32

Лісогосподарського виробництва
Нормативи втрат, затверджені постановою Кабінету міністрів
України від 17 жовтня 1997 року № 1279
(тис.
грн. за 1 га)
Регіон
Перша група лісів
Друга група лісів
Закарпатська
29,8
17,9
область
Відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва,
спричиненні
вилученням
сільськогосподарських і лісових угідь для цілей не пов’язаних із
веденням сільського і лісового господарства проводиться юридичними і
фізичними особами в двомісячний термін після затвердження в
установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у
випадках поетапного освоєння відведених угідь для добування
корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання.
Стаття 208 Земельного кодексу України передбачає звільнення від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва:
1. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні
особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл,
дошкільних закладів, державних об’єктів охорони здоров’я, культури,
фізкультури та спорту соціального забезпечення, держаних об’єктів
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дорожнього будівництва, культурних споруд релігійних організацій,
кладовищ, меліоративної систем, протиерозійних, протизсувних і проти
селевих споруд, під будівництва і обслуговування жилих будинків і
господарських будівель, для розміщення внутрігосподарських будівель,
для розміщення внутрігосподарських об’єктів сільськогосподарських,
рибогосподарських і лісогосподарських підприємств, організацій та
установ, видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у
стані, придатному для попереднього використання, під об’єкти і
території природно-заповідного фонду.
2. Здійснення
внутрігосподарського
будівництва
сільськогосподарськими та лісогосподарськими підприємствами,
організаціями, установами, а також громадянами провадиться без
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,
визначається статтею 209 Земельного кодексу України:
1. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь,
лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і
зараховуються на спеціальні рахунки відповідних місцевих рад у таких
розмірах:
–
Автономна Республіка Крим, обласним радам – 25 відсотків;
–
Районним радам – 15 відсотків;
–
Міським, сільським, селищним радам, 60 відсотків;
–
Міським радам Києва та Севастополя – 100 відсотків.
2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва,
використовуються
виключно
на
освоєння
земель
для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм
та проектів землеустрою.
Про державний контроль за використанням та охороною
земель
Включення в ринковий обіг окремих категорій земель, збільшення
кількості землевласників і землекористувачів підвищують вимоги до
функцій системи земельних відносин у країні. Порушення у сфері
використання та охорони земель, що супроводжувались при
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реформуванні земельних відносин спонукали до створення на
виконання Указу Президента України від 19.08.2002 № 720/2002 "Про
вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та
контролю за їх використанням і охороною" державної інспекції з
контролю за використанням і охороною земель, як урядового органу
державного управління. А 19.06.2003 року Верховна Рада України прийняла
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною
земель".
Нормативно-правові акти, якими керуєтеся у своїй роботі
інспекція
Положенням про Державну інспекцію з контролю за
використанням та охороною земель, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1958 (із
змінами) та Законом України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель". А також керується Конституцією
України, Земельним кодексом України та іншими законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами з питань здійснення державного
контролю за використанням і охороною земель, наказами і
розпорядженнями Держземагенції України та Держземінспекції
України.
Основні завдання, покладені на інспекцію:
Держземінспекція та її територіальні органи організовують та
здійснюють державний контроль за:
1) організацією і здійсненням державного контролю за:
- дотриманням органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без
громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог
земельного законодавства України;
- дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права
на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;
- використанням земельних ділянок відповідно до цільового
призначення;
- дотриманням законодавства у процесі укладання цивільноправових угод, надання у користування, передачі у власність,
вилучення (викупу) земельних ділянок;
- веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю
інформації про наявність та використання земель;
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- розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію
об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
- виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель,
що ведуть до погіршення стану земель;
- дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово
зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо
приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
- виконанням умов зняття, збереження і використання родючого
шару ґрунту під час проведення гірничодобувних,
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з
порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення
рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом
рекультивації земель;
- дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
2) вжиття в межах своєї компетенції заходів до усунення
порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення
самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;
3) видання та анулювання спеціальних дозволів на зняття та
перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до
проектів, затверджених в установленому законом порядку;
4) вносити в установленому порядку до органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
- приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними
рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та
охорони земель;
- обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі
розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог
земельного законодавства;
- припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі
порушення вимог земельного законодавства до повного усунення
виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
- припинення права користування земельною ділянкою відповідно
до закону.
Повноваження державних інспекторів у сфері державного
контролю
- безперешкодно обстежувати в установленому законодавством
порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні
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юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання
та охорони земель;
- давати обов’язкові для виконання власникам землі та
землекористувачам вказівки (приписи) з питань використання та
охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель
відповідно до його повноважень;
- складати акти перевірок, протоколи про адміністративні
правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання
вимог законодавства про охорону земель, а також подавати в
установленому законодавством України порядку до відповідних органів
матеріали
перевірок
щодо
притягнення
винних
осіб
до
відповідальності;
- у разі неможливості встановлення особи правопорушника
земельного законодавства на місці вчинення правопорушення
доставляти його до органів внутрішніх справ чи місцевих органів
державної влади для складання протоколу про адміністративне
правопорушення;
- викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання
від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з
порушенням земельного законодавства України;
- готувати для передачі до органів прокуратури, органів дізнання
та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в
яких вбачаються ознаки злочину;
- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання
порушенням земельного законодавства;
- готувати матеріали для звернення до органів прокуратури з
клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також
повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок,
строк користування якими закінчився;
- одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності і господарювання документи, матеріали та іншу
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань та
ін.
Види перевірок:
- планові
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Планові перевірки з питань додержання органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами вимог земельного законодавства проводяться у відповідності
до квартальних планів роботи інспекції.
- позапланові
Позапланова перевірка може проводитися без попереднього
повідомлення, незалежно від кількості раніше проведених перевірок, за
наявності таких фактів, що свідчать про порушення земельного
законодавства.
- оперативні проводяться без попереднього повідомлення
юридичних і фізичних осіб.
Правопорушення у сфері земельних відносин:
 при переході у власність будівель і споруд, юридичними та
фізичними особами не оформляються права на землю під цими
будівлями;
 використанням земельних ділянок юридичними та фізичними
особами до отримання ними правовстановлюючих документів на надані
рішеннями органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування земельні ділянки;
 приймаються рішення про передачу земельних ділянок у
власність або надання їх у користування без попереднього розгляду
проектів відведення земельних ділянок;

самовільне зайняття земельних ділянок;

використання земель не за цільовим призначенням.
Наприклад, змінюється цільове використання будівлі, скажімо із
житлової під магазин, а проект зміни цільового призначення земель під
цією будівлею не виготовляється.
 заниження
вартості
продажу
земельних
ділянок
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;
 зняття верхнього шару ґрунту суб’єктами господарювання без
спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельної ділянки, що видається
Держземінспекцією України та її територіальними органами.
 несплата втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва при відведенні земельних ділянок;
 не укладення договорів оренди на прийняті рішення органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
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 несплата орендної плати за користування земельними
ділянками сільськогосподарського призначення.
Оформлення правопорушення
При виявленні факту правопорушення державний інспектор з
контролю за використанням та охороною земель Держземінспекції чи її
територіального органу складає акт перевірки та протокол про
адміністративне правопорушення, які у 3-х денний строк направляє для
розгляду до відповідного органу (посадової особи) земельних ресурсів,
уповноважених згідно з статтею 238-1 КУпАП розглядати справи про
адміністративні правопорушення. Також з метою усунення наслідків
виявленого порушення державний інспектор видає особі, яка скоїла
правопорушення, припис про усунення порушення. Термін усунення
наслідків правопорушення встановлюються держземінспектором, але
не більше 30-денного строку.
Відповідно
до
статті
9
КУпАП
адміністративним
правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність , яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність. Адміністративна відповідальність за порушення,
передбачені КУпАП настає якщо ці порушення за своїм характером не
тягнуть за собою відповідно до закону кримінальну відповідальність.
Органи по земельних ресурсах розглядають справи про
адміністративні порушення, пов’язані з порушенням законодавства у
галузі використання і охорони земель та порядку регулювання
земельних відносин (статті 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56, 188-5,
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення).
А саме,
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та
інших земель
Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх
хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами,
неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а
так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами - тягнуть за
собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від
восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Стаття 53. Порушення правил використання земель
Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання
природоохоронного режиму використання земель, розміщення,
проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно
впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або
пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних
лісонасаджень тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від
трьох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Стаття 531. Самовільне зайняття земельної ділянки
Самовільне зайняття земельних ділянок – будь-які дії особи, які
свідчать про фактичне використання ненаданої їй земельної ділянки чи
намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у
натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право
на неї, та до його державної реєстрації. Самовільне зайняття
земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від
десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Верховною Радою України прийнято Закон України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки” (від 11
січня 2007 року № 578-V), який набрав чинності 3 лютого 2007 року з
моменту його опублікування (Урядовий кур’єр № 21). Даним законом
збільшені розміри штрафів, які накладаються на порушників
земельного законодавства відповідно до статті 53-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також введена
кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки
та самовільне будівництво (стаття 197-1 Кримінального кодексу
України). Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної
шкоди її законному володільцю або власнику карається штрафом від
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арештом на строк до шести місяців.
Порушення, які стосуються самовільного будівництва на
самовільно зайнятих земельних ділянках, повинні оформлятись
інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, що

43

діють у складі органів містобудування і архітектури в Автономній
Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі,
містах обласного підпорядкування. Самовільне будівництво будівель
або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці карається
штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 532. Приховування або перекручення даних земельного
кадастру
Перекручення даних державного земельного кадастру і
приховування інформації про наявність земель запасу або резервного
фонду тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу від
трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель
або не приведення їх у стан, придатний для використання за
призначенням
Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або
невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для
використання за призначенням, або невиконання умов знімання,
зберігання і нанесення родючого шару ґрунту тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян від п'яти до дев'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев'яти до
вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів
внутрігосподарського землеустрою
Відхилення без належного дозволу від затверджених у
встановленому порядку проектів внутрігосподарського землеустрою тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 56. Знищення межових знаків
Знищення громадянами межових знаків меж землекористувань тягне за собою накладення штрафу від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Стаття 1885. Невиконання законних розпоряджень чи приписів
посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі
охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних
ресурсів
Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших
законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний
контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища,
використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону
природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання
неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання
покладених на них обов'язків - тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - від п'яти до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Звертаємо увагу на те, що розгляд межових спорів не належить до
повноважень Державної інспекції з контролю за використанням та
охороною земель і її територіальних органів, яка здійснює державний
контроль у системі центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів (ст.. 6 Закону України “Про державний контроль за
використанням та охороною земель”).
Земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних
ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян та
додержання громадянами правил добросусідства вирішують органи
місцевого самоврядування (ст. 158 Земельного кодексу України).
Для
недопущення
порушень
земельного
законодавства
пропонуємо Вам запровадити належний самоврядний контроль,
визначений ст. 189 Земельного кодексу України, в якій зазначено, що
органи місцевого самоврядування здійснюють самоврядний контроль за
використанням та охороною земель.
Питання організації та здійснення самоврядного контролю
регулюється Конституцією України (ст.140-146), Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 33), Закону України «Про
охорону земель» (ст. 5, 20, 51) та іншими нормативно-правовими
актами України. Стосовно повноважень Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачає здійснення контролю: за
додержанням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель (п.1 ст. 33); за виконанням проектів і
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схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою
(п.10 ст. 33); за використанням коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок
(п.17 ст. 33).
У разі виявлення фактів резонансних порушень (самовільне
зайняття земель державної або комунальної власності, зміна цільового
використання земель ) просимо акти перевірок направляти державним
інспекторам з контролю за використанням та охороною земель для
вжиття заходів реагування.
Інформуємо, що 25.07.2007 року постановою Кабінету Міністрів
України затверджено “Методику визначення розміру шкоди, заподіяної
внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу”.
Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, на всіх
категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок,
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу,
заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним
особам.
Отже, при самовільному зайнятті земельної ділянки, використанні
земельної ділянки не за цільовим призначенням та знятті родючого
шару ґрунту без отримання дозволу, порушника буде притягнено до
адміністративної відповідальності та буде визначено розмір шкоди,
заподіяної внаслідок вчинення вищезазначених порушень.
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним
громадам, фізичним та юридичним особам буде здійснюватись
територіальними органами Держземінспекції України на підставі
матеріалів обстежень земельних ділянок.
Кошти, отримані в результаті відшкодування шкоди, буде
розподілено відповідно до порядку, затвердженого Держземагенством
за погодженням з Мінфіном, Мінфіном, Мінекономіки та Мінприроди.
А саме:
- кошти за шкоду, що заподіяна державі, зараховуються до
спеціального фонду Державного бюджету України;
- кошти за шкоду, що заподіяна територіальним громадам,
зараховується до відповідних до спеціальних фондів місцевих
бюджетів;
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- кошти за шкоду (збитки), що заподіяні власникам чи
користувачам земельних ділянок, перераховуються на рахунки
фізичних чи юридичних осіб (власників чи користувачів земельних
ділянок).
В зв’язку з вищенаведеним пропонуємо в найкоротші терміни
передбачити такий рахунок для зарахування коштів за заподіяну шкоду
територіальній громаді.
Основні порушення, що допускаються органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади при наданні у
користування та передачі у власність земельних ділянок:
- всупереч вимогам статей 118, 123, 124, 125, 126 Земельного
кодексу України приймаються рішення про передачу земельних ділянок
у власність або надання їх у користування без попереднього розгляду
проектів відведення земельних ділянок та проходження документації
державної землевпорядної експертизи;
Відповідно до статей 118, 123 Земельного кодексу України
передбачено надання дозволу на розробку проекту відведення на
земельну ділянку. За результатами розгляду проекту відведення
приймається рішення про затвердження проекту відведення земельної
ділянки та надання в користування чи передачу у власність.
Проект відведення земельної ділянки розробляється за
замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи
(ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються
угодою сторін.
Згідно ст. 125 Земельного кодексу право власності та право
постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання
її власником або користувачем документа, що посвідчує право
власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та
його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає
після укладення договору оренди і його державної реєстрації.
Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж
у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на
неї, та державної реєстрації забороняється.
- при
прийняті
рішень
про
вилучення
земель
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення для
несільськогосподарських потреб не вказується на необхідність
отримання дозволу на зняття родючого шару ґрунту та перенесення
цього ґрунту на малопродуктивні землі, зміну цільового призначення,
що
призводить
до
відсутності
розрахунків
втрат
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сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України, при
здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару
ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні
здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту
та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або
на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших
якостей.
Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь
(ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових
земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і
лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не
пов'язаних
із
сільськогосподарським
і
лісогосподарським
виробництвом, відповідно до статті 207 Земельного кодексу України.
- у рішеннях про зміну цільового призначення земельних ділянок,
що знаходиться у власності громадян, відсутні посилання на
постанову Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 502
«Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб» та
порушується порядок зміни цільового призначення;
Відповідно до Порядку рішенням надається дозвіл на зміну
цільового
призначення.
Особливою
умовою
є
наявність
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, де змінюється
цільове призначення. При виготовленні та затвердженні проекту зміни
цільового призначення на земельну ділянку приймається рішення про
зміну цільового призначення земельної ділянки.
- в рішеннях не вказуються площі, категорія земель, цільове
використання, місцезнаходження земельної ділянки;
Відповідно до статті 21 Земельного кодексу України порушення
порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є
підставою для визнання недійсними рішень органів державної влади та
органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних
ділянок громадянам та юридичним особам.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі» цільове
призначення земельної ділянки є однією із істотних умов договору
оренди земельної ділянки.
- недостатня увага приділяється питанням охорони земель від
засмічення побутовими відходами, забур'янення. Зазначені питання
рідко виносяться на розгляд сесії;

48

- в рішеннях зустрічаються терміни «виділити земельну ділянку,
узаконити раніше виділену земельну ділянку, перереєструвати,
перенести, закріпити, передати на баланс та інші», що суперечить
п.2. ст.116 Земельного кодексу України (набуття права на землю
громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі
земельних ділянок у власність або надання їх у користування);
- всупереч ст. 92 Земельного кодексу України надаються
земельні ділянки у постійне користування громадянам;
Згідно ст. 92 Земельного кодексу України права постійного
користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної
власності набувають лише підприємства, установи та організації, що
належать до державної або комунальної власності.
- всупереч статей 22, 121 земельного кодексу України
громадянам безоплатно надаються земельні ділянки для ведення
підсобного господарства;
Відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України для “особистого
підсобного
господарства”
надаються
земельні
ділянки
несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям,
релігійним організаціям і об’єднанням громадян, тобто юридичним
особам, а не громадянам. Згідно п.3 ст. 22 та п. “б” 121 Земельного
кодексу України громадянам для ведення особистого селянського
господарства земельні ділянки передаються у власність чи надаються у
користування.
- приймаються рішення про надання земельних ділянок в оренду
та не укладаються договори оренди, або в самих рішеннях
зазначається орендна плата без укладення договорів оренди;
- рішеннями органів місцевого самоврядування ”анульовуються
державні акти”;
Органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями
щодо скасування чи визнання недійсними державних актів. Вони вправі
приймати рішення про припинення права користування земельною
ділянкою у випадках, визначених законодавством. Тому вищезазначені
рішення прийнято без посилання та врахування вимог п ст. 141
Земельного кодексу України.
- не розглядаються заяви та звернення громадян щодо
врегулювання земельних питань, що призводить до породження скарг у
різні інстанції;
- у ряді рішень не вказані або невірно вказані статті
Земельного кодексу;
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- відсутність контролю за своїми рішеннями та відсутність
самоврядного контролю.
А саме, за строками укладення договорів оренди, оформлення
правовстановлюючих документів.
Отримання спеціального дозволу на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки в
територіальних органах Держземінспекції України.
Одним з важливих заходів у системі охорони земель є
рекультивація порушених господарською діяльністю земель. Порушені
господарською діяльністю землі підлягають рекультивації, тобто
відновленню до попереднього стану. Підставами для проведення
рекультивації є будь-які порушення структури рельєфу земельної
ділянки, екологічного, гідрологічного стану ґрунтів внаслідок
господарської діяльності. Відповідно до ч.3 ст. 168 Земельного кодексу
України при діяльності, пов’язаній з порушенням поверхневого шару
ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні
здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту
та нанесення його на земельну ділянку для підвищення її
продуктивності та інших якостей.
При здійсненні такої діяльності власники земельних ділянок та
землекористувачі повинні отримати спеціальний дозвіл на зняття та
перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних
ділянок в територіальних органах Держземінспекції України відповідно
до вищезазначеної статті Земельного кодексу України та “Порядку
видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок”,
затверджений наказом Держкомзему України від 04.01.2005 № 1. На
території нашої області територіальним органом Держземінспекції
України є Управління з контролю за використанням та охороною
земель у Закарпатській області.
Не потребує оформлення дозволу у випадках, якщо земельна
ділянка надана для ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.
Обов’язковість оформлення дозволу
Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять
гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, якщо
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це призводить до порушення ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту).
Роз’яснюємо, що під будівельними та іншими роботами мається
на увазі будівництво торгівельних, туристичних та спортивних
комплексів, мотелів, готелів, гірськолижних трас, рибників, водойм,
водосховищ, гідротехнічних споруд, автозаправних станцій, заводів,
станцій техобслуговування, житлових комплексів (багатоповерхові
будинки), станцій стільникового зв’язку, кемпінгів, котеджів,
виробничих баз та ін.
Для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки землекористувач
або їх представник звертається із письмовою заявою до Управління з
контролю за використанням та охороною земель у Закарпатській
області (м. Ужгород, вул.. Довженка, 9), або у дозвільний центр району
до адміністратора (Закону України від 06.09.2005 № 2906-ІV “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).
До заяви додаються такі документи:
- копія документа, що посвідчує право власності чи право
користування земельною ділянкою;
- копія паспорта громадянина (для юридичних осіб – копія
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту
(положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника
(заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття,
збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери
телефонів; представників – копії паспорта громадянина / посвідчення
офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища,
ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття,
збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
- проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія
ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
- копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
- копію договору на виконання земляних робіт ( у разі, якщо
заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи
юридичною особою), прізвища, ім'я та по батькові особи,
відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання
родючого шару ґрунту, її номер телефону;
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- копія документа, що підтверджує сплату коштів за
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва (у разі наявності втрат);
У випадку недотримання вказаного порядку використання
земельних
ділянок,
власники
та
землекористувачі
несуть
відповідальність за порушення земельного законодавства, згідно пункту
”и” ст. 211 Земельного кодексу України за ст. 54 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення
штрафу на громадян від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб – від дев'яти до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Орендні відносини
На підставі Закону України "Про державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
внесені зміни до Земельного кодексу України, Законів України "Про
розмежування земель державної та комунальної власності", "Про
оренду землі" та "Про плату за землю". Так, статтею 124 Земельного
Кодексу України набуття права оренди земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється
виключно на аукціонах (крім земельних ділянок, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і
юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать
державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об'єкти
соціального призначення, будівництво соціального і доступного житла,
використання земельних ділянок для розробки корисних копалин та
спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних
дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під
культовими будівлями), які легалізовані в Україні). Частину першу
статті 124 доповнено абзацом другим згідно із Законом N107-VI (10717) від 28.12.2007; в редакції Закону (309-VI ( 309-17) від 03.06.2008).
Тобто, надання земельної ділянки потрібно проводити відповідно
до вимог чинного земельного законодавства, враховуючи зміни від
28.12.2007р. № 107-VI, внесені прийняттям ЗУ «Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» в редакції Закону N 309-VI ( 309-17) від
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03.06.2008). Крім того, орендні відносини регулюються і Законом
України "Про оренду землі".
Поняття оренди землі визначене як засноване на договорі строкове
платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для проведення підприємницької та інших виді в діяльності.
Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець
зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у
володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.
Ознаками оренди землі є: наявність договору між орендодавцем і
орендарем; передача орендареві прав володіння і користування
земельною ділянкою; платність володіння і користування земельною
ділянкою.
Додатково інформуємо, що порядок вилучення (викупу)
земельних ділянок та надання земельних ділянок у користування
регулюються ст.ст. 123, 124, 149 Земельного кодексу України та
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677 „Про
затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок”.
Юридична особа, зацікавлена в одержанні з відповідним
клопотанням до районної державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради.
До клопотання про відведення земельної ділянки додаються
документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце
розташування.
Відповідна районна державна адміністрація земельної ділянки у
користування із земель державної або комунальної власності,
звертається або сільська, селищна, міська рада розглядає питання у
місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення
земельної ділянки.
Умови і строки проектів відведення земельних ділянок
визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих
робіт відповідно до типового договору. Виконавцями робіт у даному
випадку виступають землевпорядні організації, що мають ліцензії на
виконання такого виду робіт.
Проект відведення земельної ділянки погоджується із
землекористувачем,
органом
по
земельних
ресурсах,
природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами
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архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання
висновку державної землевпорядної експертизи подається до
відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської
ради, які розглядають його і в межах своїх повноважень приймають
рішення про надання земельної ділянки. До розмежування земель
державної комунальної власності повноваження щодо розпорядження
землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну
власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за
межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади (п.12
Розділу X Перехідних положень).
При вилученні (викупі) земельних ділянок для потреб, не
пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом
відшкодовуються втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель
та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому
господарстві.
Право на оренду виникає при укладанні та державній реєстрації
договору оренди між орендарем і орендодавцем. Договір оренди
земельної
ділянки укладається в письмовій формі й підписується
відповідними особами з обох сторін.
У договорі оренди обов'язково повинні бути передбачені наступні
умови:
об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);
строк дії договору оренди;
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу,
строків порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її
несплату.
умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка
передається в ;
умови збереження стану об'єкту оренди;
умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
умови і строки повернення земельної ділянки орендодавцеві;
існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної
ділянки;
визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або
знищення об'єкта оренди чи його частини;
відповідальність сторін.
Відсутність хоча б однієї з перелічених умов є підставою для
відмови в державній реєстрації цього документу, а також для визнання
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його недійсним. В договорі оренди сторони мають право вказати й інші
умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань
сторін, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або
припинення дії договору оренди).

Приватизація земель несільськогосподарського призначення
Одним із дієвих чинників розвитку і функціонування
підприємницької
діяльності
є
приватизація
земель
несільськогосподарського призначення.
З впевненістю можна стверджувати, що попит на землю впродовж
останніх років помітно зростає, одночасно зростає і ціна. Три головні
фактори
стимулювали
процес
приватизації
земель
несільськогосподарського призначення - стабілізація соціальноекономічної ситуації, гарантії, які отримує власник земельної ділянки
та поява нового Земельного кодексу.
Кошти,
одержані
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення перебувають у державній та
комунальній власності згідно чинного Земельного кодексу, Бюджетного
кодексу України в межах населених пунктів 90 відсотків зараховуються
до спеціального фонду бюджетів місцевих рад та відповідних органів
виконавчої влади, 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
спрямовуються в загальний фонд Державного бюджету України.
Слід зазначити, що ті підприємства , що володіють власною
землею, можуть інвестувати більше коштів на свій розвиток, оскільки
керівники підприємств впевненіше приймають рішення про
інвестування коштів, зростає вірогідність отримати прибуток на
вкладений капітал. Додаткові кошти сприяють розширенню
виробництва.
Крім того, очевидні переваги приватизації земельних ділянок:
придбавши землю у власність, власник зможе розпоряджатися нею,
поліпшує умови для залучення інвестицій, захищає кошти підприємства
від інфляції, зможе внести вартість землі як актив до статутного фонду
підприємства т.і.
Для
того,
щоб
придбати
земельну
ділянку
несільськогосподарського
призначення
із
земель
несільськогосподарського призначення необхідно зробити кілька
послідовних кроків:
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- підготовка до продажу земельної ділянки:
- вилучення (викуп) земельної ділянки шляхом укладання
договору купівлі-продажу чи проведення земельних торгів;
- посвідчення права власності на землю.
Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності
громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних
засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих
ділянок.
Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних
ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу
виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради в залежності від
місце розташування земельних ділянок.
У заяві про громадянина України - суб'єкта підприємницької
діяльності - зазначаються відомості про заявника (прізвище, ім'я, по
батькові та паспортні дані, ідентифікаційний код фізичної особи платника податку та інших обов'язкових платежів). Також зазначається
місце розташування земельної мідянки, цільове призначення та її
розмір.
У клопотанні юридичної особи України вказуються найменування,
місцезнаходження, банківські реквізити ідентифікаційний код,
організаційно-правова форма.
Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних
ділянок, подають клопотання до обласної державної адміністрації або
сільської селищної, міської ради. До клопотання додається договір
оренди землі, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною
особою постійного представництва з правом ведення господарської
діяльності на території України. Розгляд клопотання і продаж
земельних ділянок здійснюється сільськими, селищними, міськими
радами з органами виконавчої влади після отримання погодження
Кабінетом Міністрів України.
До заяви (клопотання) додаються такі документи:
- державний акт на право постійного користування землею, або
договір оренди землі;
- план земельної ділянки та документ про її надання у разі
відсутності державного акта;
- свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
До заяви також може бути додана нотаріально завірена копія
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Свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, що
знаходяться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують
право власності.
Місцева державна адміністрація, сільська, селищна рада в
місячний строк приймає рішення про продаж земельної ділянки або про
відмову у продажу із зазначенням причин. Особам, які подали заяви
(клопотання) про придбання (купівлю) земельної ділянки, що перебуває
у їх користуванні, продаж цієї ділянки здійснюється після розроблення
землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.
Юридичні та фізичні особи замовляють у відповідних організацій,
що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт, документацію
по визначенню експертної оцінки земельних ділянок. Вартість
земельної ділянки визначається на підставі її грошової та експертної
оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України. На підставі затвердженої експертної оцінки
земельних ділянок місцева державна адміністрація або сільська,
селищна, міська рада приймає рішення про продаж земельної ділянки,
що є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної
ділянки.
Укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки та
посвідчення права власності на землю.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
підлягає
нотаріальному посвідченню. Документ про оплату є підставою для
видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її
державної реєстрації.
У договорі купівлі - продажу земельної ділянки зазначаються такі
істотні умови, як предмет договору, дані про місце розташування,
розмір, функціональне призначення, обмеження, обтяження на
використання земельної ділянки, ціна продажу, умови оплати, порядок
розрахунків, прав та обов'язки сторін, а також інші умови.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок
громадянами
Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка
перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної,
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Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки.
Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у
місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що
підтверджують розмір земельної ділянки.
Громадяни
працівники
державних
та
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також
пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність
земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих
підприємств, установ та організацій, звертаються з клопотанням про
приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської
ради або районної, Київської чи Севастопольської міської державної
адміністрації.
Відповідний орган місцевого самоврядування або орган
виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає
дозвіл підприємствам, установам та організаціям на розробку проекту
приватизації земель.
Передача земельних ділянок у власність громадянам працівникам державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа
провадиться після затвердження проекту приватизації земель у
порядку, встановленому цим Кодексом.
Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність
земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для
ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського
господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка),
індивідуального
дачного
будівництва,
будівництва
індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації,
подають заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за
місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані
розміри та мета її використання.
Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна,
міська рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки
фермерському господарству - також висновки конкурсної комісії, і в
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разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на
розробку проекту її відведення.
Проект відведення земельної ділянки розробляється за
замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи
(ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються
угодою сторін.
Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по
земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним
органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини та
подається на розгляд відповідних місцевої державної адміністрації або
органу місцевого самоврядування.
Районна, Київська чи Севастопольська міська державна
адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк
розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу
земельної ділянки у власність.
У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або
залишення заяви без розгляду, питання вирішується в судовому
порядку.
Після прийняття позитивного рішення оформляється державний
акт на право власності на земельну ділянку. Форми державного акта на
право власності на земельну ділянку та державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року № 449 "Про
затвердження форм державного акта на право власності на земельну
ділянку та державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою".
Порядок складання державних актів визначено Інструкцією про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на
право власності на земельну ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом
Держкомзему України від 04.05.99 № 43, зареєстрованого в Мін'юсті
України від 04.06.06 за № 354/3647 (із змінами).
Згідно пункту 4.3 Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну
ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та
договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах від 04.05.99 № 43, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 4 червня 1999 р. за № 354/3647 (із
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змінами, внесеними згідно з наказами Держкомзему № 27 від
29.02.2000, № 144 від 23.08.2001, № 17 від 19.02.2002, № 174 від
02.07.2003, № 322 від 29.12.2003) чисті (незаповнені) бланки державних
актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях,
Київському та Севастопольському міських управліннях земельних
ресурсів, як документи суворого обліку. Начальник районного
(міського) державного органу земельних ресурсів Держкомзему
України отримує для заповнення чистий бланк державного акта за
письмовою заявкою у разі наявності позитивного висновку державної
землевпорядної експертизи технічного звіту зі складання державного
акта.

Державна експертиза землевпорядної документації
Відповідно до Закону України “Про державну експертизу
землевпорядної документації” від 17 червня 2004 року №1808-IV та
Методики проведення державної експертизи землевпорядної
документації, затвердженої наказом Держкомзему України від
03.12.2004 р. № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21
грудня 2004 р. за №1618/10217 державній експертизі підлягає вся
землевпорядна документація із землеустрою, оцінки земель, а також
документація і матеріали державного земельного кадастру, яка
розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях
суб`єктами господарської діяльності, що отримали ліцензію відповідно
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності".
Державна експертиза проводиться до затвердження органами
державної влади, місцевого самоврядування або власниками землі
відповідної землевпорядної документації, або до прийняття рішення
про набуття, зміну та припинення прав на землю та видачі документів,
що посвідчують права на неї.
Закон України “Про державну землевпорядну експертизу”,
прийнятий Верховною радою України 16 червня 2004 року визначає
правові, організаційні і фінансові основи здійснення державної
експертизи землевпорядної документації та порядок її проведення.
Державна експертиза землевпорядної документації (далі державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх
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відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам,
нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для
прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.
Правову
основу
державної
експертизи
землевпорядної
документації складають Конституція України, Земельний кодекс
України, Закон України "Про землеустрій", Закон України “Про
державну землевпорядну експертизу”, закони України та інші
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної
експертизи.
Основними завданнями державної експертизи є:
- організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів
експертизи;
перевірка відповідності об'єктів державної експертизи вимогам
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;
- впровадження передових методів та підвищення якості розробки
об'єктів державної експертизи;
- підготовка об'єктивних та обґрунтованих висновків державної
експертизи.
Основними принципами державної експертизи є:
- законність;
- незалежність і компетентність при проведенні державної
експертизи;
- об'єктивність досліджень об'єктів державної експертизи;
- повнота аналізу та обґрунтованість висновків державної
експертизи;
врахування досягнень науково-технічного прогресу, встановлених
стандартів, норм і правил технічної та екологічної безпеки, інших
нормативно-правових актів, міжнародних угод;
- відповідальність за достовірність і повноту аналізу,
обґрунтованість висновків державної експертизи.
Об'єктами державної експертизи є документація із землеустрою та
документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також
матеріали і документація державного земельного кадастру.
Суб'єктами державної експертизи є замовники та виконавці.
Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, землевласники, землекористувачі,
підприємства, установи, організації і громадяни, зацікавлені у
проведенні такої експертизи, а також розробники об'єктів державної
експертизи.
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Виконавцями державної експертизи є експерти, які працюють у
складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні
знання, а також висококваліфіковані спеціалісти або наукові
працівники, які залучаються цими органами до її проведення відповідно
до закону (далі - експерти державної експертизи).
Державна експертиза проводиться в обов'язковій, вибірковій та
добровільній формах.
Обов'язковій державній експертизі підлягають:
- загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми
використання та охорони земель;
- схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування
використання та охорони земель адміністративно-територіальних
утворень;
- проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж
адміністративно-територіальних утворень;
- проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж
територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення;
- проекти землеустрою щодо формування земель комунальної
власності територіальних громад і проекти розмежування земель
державної та комунальної власності населених пунктів;
- проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
- проекти землеустрою щодо впорядкування території населених
пунктів;
проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування
існуючих землеволодінь і землекористувань;
- технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки
земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти
з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та
комунальної власності у разі їх продажу.
Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної
експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій експертизі.
Вибіркова державна експертиза не може перевищувати 10
відсотків об'єктів, які їй підлягають, по кожному розробнику.
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У разі виявлення порушень земельного законодавства
розробниками об'єктів державної експертизи кількість об'єктів, що
підлягають державній експертизі, визначається органом, який її
здійснює.
Вибіркова державна експертиза проводиться безоплатно, а в разі
отримання негативного висновку - за кошти розробників об'єктів
державної експертизи.
Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою
замовника або розробника об'єкта експертизи щодо об'єктів, які не
підлягають обов'язковій державній експертизі. Об'єкти державної
експертизи можуть передаватися на первинну, повторну та додаткову
державні експертизи.
Первинна державна експертиза передбачає проведення всіх
необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку
державної експертизи щодо об'єктів державної експертизи.
Повторна державна експертиза проводиться:
- у разі одержання негативного висновку первинної державної
експертизи щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній
експертизі;
- у разі спростування негативного висновку первинної державної
експертизи;
Додаткова державна експертиза проводиться щодо об'єктів, по
яких здійснено державну експертизу і щодо яких відкрилися нові
відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх
розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і
оцінки об'єкта державної експертизи.
До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та
Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи належать:
забезпечення реалізації державної політики у сфері державної
експертизи;
внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності,
форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної
експертизи;
координація
діяльності
розробників
об'єктів
державної
експертизи;
ініціювання проведення державної експертизи;
вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно
до закону.
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Обов'язкова державна експертиза проводиться за клопотанням
(заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи, а
при вирішенні земельних спорів - також за клопотанням відповідних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної
експертизи відповідно до закону.
Добровільна державна експертиза проводиться за клопотанням
(заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи.
Державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації
та матеріалів, а за необхідності - шляхом проведення обстежень у
натурі (на місцевості).
При
проведенні
державної
експертизи
досліджуються,
перевіряються, аналізуються та оцінюються:
питання дотримання вимог законодавства та встановлених
стандартів, норм і правил при прийнятті проектних рішень;
відповідність передбачених документацією і матеріалами заходів
завданням на проектування, вимогам раціонального використання та
охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів
власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і
суспільства;
еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо
запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів, суміжні
земельні ділянки, ландшафт.
Проведення державної експертизи передбачає експертне
дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та
підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку. Для
проведення державної експертизи замовником подаються оригінали
відповідної документації та матеріалів.
Процедура проведення державної експертизи включає:
перевірку наявності та повноти необхідних документів і
матеріалів щодо об'єктів державної експертизи та їх реєстрацію
(підготовча стадія);
аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об'єктів
державної експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у
натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх
відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам,
нормам і правилам (основна стадія);
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узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної
інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його
замовникам об'єктів державної експертизи (заключна стадія).
Для проведення державної експертизи замовником подаються:
оригінали відповідної документації та матеріалів. У разі, якщо
окремі документи та матеріали об`єкту експертизи за своїм статусом не
можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у
встановленому порядку, копіях.
Усі основні документи і матеріали, додані до об`єкта державної
експертизи повинні відповідати таким вимогам:
- додатки та передбачені законодавством погодження повинні
бути підписані керівником відповідального органу (організації),
скріплені його печаткою та мати термін дії;
- графічні матеріали у встановлених законодавством випадках
мають бути погоджені керівником територіального органу земельних
ресурсів;
- копії установчих, реєстраційних та статистичних документів,
правовстановлюючих документів на землю та інше нерухоме майно,
договорів, витягів з державних реєстрів повинні бути посвідчені
нотаріально;
- кожен аркуш копій архівних документів повинен бути
посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
- кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений
підписом і печаткою розробника об`єкта експертизи.
При виконанні цих вимог об`єкт державної експертизи підлягає
реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на
доопрацювання без реєстрації.
Строки проведення державної експертизи не можуть
перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної
експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у
сфері державної експертизи.
Результатом проведення державної експертизи є висновок
державної експертизи.
Висновки державної експертизи повинні містити оцінку
допустимості та можливості прийняття рішення щодо об'єкта державної
експертизи і враховувати соціально-економічні наслідки.
Якщо об'єкт державної експертизи підготовлений згідно з
вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і
правилами, то він позитивно оцінюється та погоджується. У разі
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необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами
щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив,
виконання яких не потребує суттєвих доробок.
Позитивні висновки державної експертизи щодо об'єктів
обов'язкової державної експертизи є підставою для прийняття
відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами
місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації
заходів, передбачених відповідною документацією.
Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та
документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також
матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо
об'єктів обов'язкової державної експертизи, без позитивних висновків
державної експертизи забороняється.
У разі якщо об'єкт державної експертизи не повною мірою
відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і
правилам, він повертається на доопрацювання. При цьому вказуються
конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і
доповнення до об'єкта державної експертизи.
Об'єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам,
оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об'єкта
державної експертизи повинна бути всебічно обґрунтована відповідно
до вимог законодавства, встановлених стандартів, норм і правил.
Висновки державної експертизи після їх затвердження спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної
експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і
врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів
державної експертизи.
Державна експертиза здійснюється за рахунок коштів замовника
державної експертизи у випадках, визначених законом.
Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється
в розмірі 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних
робіт, але не може бути менше 20 гривень.
При
проведенні
державної
експертизи
землевпорядної
документації визначаються:
- відповідність змісту документації вимогам законодавства
України, встановленим стандартам, нормам і правилам, рішенням
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
раціонального використання і охорони земель, умов і порядку їх
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забудови, охорони навколишнього природного середовища, санітарноепідеміологічного благополуччя населення, збереження культурної
спадщини;
- відповідність змісту документації вимогам завдань на її
розроблення та вимогам передпроектної документації;
- запропоновані землевпорядною документацією рішення щодо
рекультивації порушених земель, поліпшення малопродуктивних угідь,
оцінки земель тощо;
- еколого-економічна ефективність передбачених заходів щодо
запобігання їх впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони
агроландшафтів.
На державну експертизу землевпорядної документації проектна
документація подається суб'єктами підприємницької діяльності, що
мають ліцензії на виконання землевпорядних та землеоціночних робіт
та на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.

Види документації із землеустрою
Законом України “Про землеустрій” 22 травня 2003 року N 858-IV
визначено поняття документації із землеустрою та її види.
Документація із землеустрою - затверджені в установленому
порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється
використання та охорона земель державної, комунальної та приватної
власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель,
авторського нагляду за виконанням проектів тощо;
Види документації із землеустрою:
а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми
використання та охорони земель;
б) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування
використання та охорони земель адміністративно-територіальних
утворень;
в) проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж
адміністративно-територіальних утворень;
г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж
територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення;
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ґ) проекти землеустрою щодо формування земель комунальної
власності територіальних громад і проекти розмежування земель
державної та комунальної власності населених пунктів;
д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування
існуючих землеволодінь і землекористувань;
є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених
пунктів;
з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених
земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії,
підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів,
ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими
відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання
сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі робочі проекти землеустрою);
и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості);
і) технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
ї) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх
використання.
Законами України та іншими нормативно-правовими актами
можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою.
Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із
землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною
документацією з питань здійснення землеустрою.
Документація із землеустрою формується і зберігається в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і
землекористувачі.
Розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні
особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою
відповідно до закону.
Взаємовідносини замовників і розробників документації із
землеустрою регулюються законодавством України і договором.
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Замовники документації із землеустрою за рахунок власних
коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору,
якщо інше не передбачено законодавством України.

Право земельного сервітуту
Право земельного сервітуту - це право власника або
землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або
безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
Згідно зі статтею 99 Земельного кодексу України є такі види
земельних сервітутів: право проходу та проїзду на велосипеді; право
проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; право
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку,
трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право прокладати на свою
земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через
чужу земельну ділянку; право відводу води зі своєї земельної ділянки
на сусідню або через сусідню земельну ділянку; право забору води з
природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та
право проходу до природної водойми; право поїти свою худобу із
природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та
право прогону худоби до природної водойми; право прогону худоби по
наявному шляху; право встановлення будівельних риштувань та
складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та
споруд; а також, передбачене статтею 404 Цивільного кодексу України,
право користування чужою земельною ділянкою для меліорації.
Пункт "з" статті 99 Земельного кодексу України (інші земельні
сервітути) означає, що наведений вище перелік видів земельних
сервітутів не є вичерпним. Зацікавлена сторона вправі вимагати
встановлення на її користь іншого виду сервітуту щодо чужої земельної
ділянки, виходячи із конкретних потреб та існування недоліків
земельної ділянки, для використання якої необхідно встановлення
сервітуту. Зокрема, можливі такі види земельних сервітутів, які
полягають у будь-якому обмеженні власника обтяженої земельної
ділянки у праві користуванні нею: обмеження або заборона забудови,
обмеження насаджень, обмеження господарського використання
земельної ділянки тощо. Необхідно зазначити, що встановлення
земельного сервітуту не повинно виходити за межі цільового призначення
земельної ділянки, щодо якої він встановлений.
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Щодо правомірності встановлення земельного сервітуту на право
забудови чужої земельної ділянки, то такий сервітут не може
встановлюватися, оскільки це передбачено іншим видом речового права
на чуже майно - суперфіцієм.
Згідно із частиною 2 статті 100 Земельного кодексу України
Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою,
яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної
ділянки. Однак, відповідно до діючого законодавства, право вимагати
встановлення земельного сервітуту мають не лише землевласники та
землекористувачі. Так, відповідно до частини 6 статті 10 Закону України
"Про телекомунікації" особи, які отримали ліцензію на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій, мають право вимагати від власників
земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до
категорії земель, визначених Земельним кодексом України, для
прокладання під землею телекомунікаційних мереж та/або усунення їх
пошкоджень.
Згідно з частиною 1 статті 100 Земельного кодексу України
сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або
рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володільцеві)
сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі
(особистий сервітут). Проте, необхідно мати на увазі, що сусідніми
можуть бути земельні ділянки, які не мають спільної межі.
Істотні умови договору земельного сервітуту законодавством не
визначені. Але, виходячи з практики застосування норм земельного і
цивільного права, найбільш доцільним вбачається передбачення у
договорі земельного сервітуту таких істотних умов: спосіб обтяження
земельної ділянки; опис місця розташування із визначенням меж
поширення права земельного сервітуту на плані (схемі); обсяг права
земельного сервітуту; строк дії договору земельного сервітуту; плата за
земельний сервітут.
Відповідно до частини 3 статті 100 Земельного кодексу України право
земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації в порядку,
встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку. Таким
чином, право земельного сервітуту реєструється у порядку та на підставах,
передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.2004 № 1952-ІV.
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Роз’яснення деяких питань земельного законодавства
1. Хто має право розпоряджатися землями за межами
населених пунктів?
Відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного
кодексу України до розмежування земель державної і комунальної
власності повноваження щодо розпорядження землями в межах
населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, та
земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні,
підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких
державі належать частки (акції, паї), здійснюють відповідні сільські,
селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи
виконавчої влади.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", ст. 118 Конституції України виконавчу владу в областях,
районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та
Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Таким чином, розпоряджаються землями за межами населених
пунктів відповідні органи виконавчої влади, а саме відповідні місцеві
державні адміністрації.
2. Які особливості порядку набуття права власності на
земельні ділянки, які знаходяться під господарськими дворами?
Яким чином садівницькі товариства можуть набути право
власності на землі загального користування, відповідно до частини 4
статті 35 Земельного кодексу України?
Земельні ділянки під об'єктами нерухомості, які розташовані на землях
колективної власності, можуть виділятися власникам майнових
сертифікатів в такому порядку:
1) у встановленому порядку визначаються співвласники кожного із
об'єктів нерухомого майна;
2) розробляється проектна документація щодо встановлення межі
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка затверджується рішенням
місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради;
3) земельна ділянка надається у спільну власність співвласників
об'єкту нерухомого майна за умови погодження з власниками, що
набували ці земельні ділянки у колективну власність.
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Щодо земель загального користування садівницького товариства, то
необхідно виходити з наступного:
підстави набуття прав на землю визначено статтею 116 Земельного
кодексу України, відповідно до частини третьої якої визначено безоплатна
передача земельних ділянок у власність громадян у разі:
а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні
громадян;
б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної
власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним
кодексом України.
Статтею 118 Земельного кодексу України визначений порядок
безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.
Отже, законодавством не передбачено безоплатна приватизація
земельних ділянок товариствами, в тому числі і садівницькими. Також
земельне законодавство не містить обмежень стосовно підстав набуття
права власності юридичними особами на землі загального користування
садівницьких товариств. Враховуючи вищевикладене, юридичні особи
можуть набувати права власності на землі загального користування
садівницьких товариств за цивільно-правовими угодами.
3. Чи підлягають паюванню землі під багаторічними
насадженнями?
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
сільськогосподарських підприємств проведена відповідно до Методики,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995р.
№ 213 (зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від
31.10.1995р. № 864). При розрахунках грошової оцінки земельних
ділянок під багаторічними насадженнями фактично включалась їх
вартість. Землі під багаторічними насадженнями мають порівняно вищу
грошову оцінку ніж інші сільськогосподарські угіддя.
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо паювання земель,
переданих
у
колективну
власність
сільськогосподарським
підприємствам і організаціям, затвердженими наказом Держкомзему
України від 20.02.1996р. № 11, та Методичними рекомендаціями щодо
порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної
власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і
організацій, затвердженими спільним наказом Державного комітету
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України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і
продовольства України, Української академії аграрних наук від
04.06.1996р. № 47/172/48, землі під багаторічними насадженнями
увійшли до розрахунку вартості земельної частки (паю) та визначення її
розміру в умовних кадастрових гектарах.
Отже, громадяни набувають права на земельні частки (паї) під
багаторічними насадженнями, як на сільськогосподарські угіддя, які
згідно зі статтею 1 Указу Президента України від 08.08.1995р. № 720
"Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність
сільськогосподарським підприємствам і організаціям" підлягали
паюванню, а не насадження, як майно.
Паювання земель під багаторічними насадженнями визначено
також ст. 3 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".
Відповідно до листа Мінагрополітики України від 13.07.2001р. №
37-25-1-11/6186 витрати на багаторічні насадження реорганізованих
КСП, як об'єкт основних засобів, не підлягають паюванню, а не землі,
зайняті багаторічними насадженнями.
Цим же листом пропонується до законодавчого врегулювання
списання з балансу КСП цих витрат, передавати їх власникам земельних
ділянок, на яких вони розміщені, понад розмір майнового паю,
визначеного і затвердженого згідно Методики, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р. № 177.
З викладеного вище випливає, що землі під багаторічними
насадженнями, як сільськогосподарські угіддя, підлягали паюванню,
передачі у власність, а право на них посвідчувалось державними
актами.
4. Який порядок оформлення прав користування земельною
ділянкою та сплати податку під вбудованими приміщеннями
комерційного призначення багатоповерхових житлових будинків?
Згідно із частинами першою та третьою статті 79 Земельного кодексу
України земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що
знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні
для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.
Відповідно до частин першої та другої статті 42 цього Кодексу
земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а
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також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної
або комунальної власності надаються в постійне користування
підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими
будинками. У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого
будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у
власність або надаватись у користування об'єднанню власників.
Згідно із частинами другою та четвертою статті 2 Закону України
"Про плату за землю" власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)
та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів - учасників угоди про
розподіл продукції, сплачують земельний податок. За земельні ділянки,
надані в оренду, справляється орендна плата.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у
спільній власності юридичних осіб або громадян, земельний податок
нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на будівлю
(частина четверта статті 14 вказаного Закону).
Отже, при передачі земельної ділянки із земель державної та
комунальної власності у постійне користування підприємствам, установам і
організаціям, які здійснюють управління багатоквартирними жилими
будинками, або при передачі у власність земельної ділянки із земель
державної та комунальної власності у власність об'єднанню
співвласників жилого будинку власники нежитлових вбудованих
приміщень, як співвласники цього будинку сплачують земельний податок, а
орендарі нежитлових вбудованих приміщень, відповідно до статті 797
Цивільного кодексу України, мають відшкодувати їх власникам суму
земельного податку, про що необхідно зазначити у договорі оренди
приміщення.
У випадку набуття об'єднанням співвласників жилого будинку права
оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності власники
нежитлових вбудованих приміщень - співвласники цього будинку - мають
відшкодувати об'єднанню - юридичній особі певну частину суми
орендної плати за використання земельної ділянки, а орендарі нежитлових
вбудованих приміщень, відповідно до статті 797 Цивільного кодексу
України, мають відшкодувати їх власникам певну частину суми орендної
плати, про що необхідно зазначити у договорі оренди приміщення.
5. Чи є необхідність при розробці технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на
земельну ділянку, складання акта встановлення та погодження меж
суміжних землекористувачів?
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Відповідно до частини другої статті 118 Земельного кодексу України
рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
земельної ділянки.
Отже, межі земельної ділянки, яка передається у власність,
визначаються в натурі (на місцевості) і погоджуються із суміжними
землекористувачами при умові дотримання статті 198 Земельного кодексу
України.
Згідно з пунктом "ґ" статті 56 Закону України "Про землеустрій" від
22.05.2003р. технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, включає
рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в
користування, у тому числі на умовах оренди.
6. Чи втратили чинність державні акти на право колективної
власності на землю?
Відповідно до пункту 7 статті 92 Конституції України виключно
законами України визначається правовий режим власності.
На сьогоднішній день відсутні закони України, які містили б норму,
що державні акти на право колективної власності на землю втратили
чинність.
7. Чи є можливість передачі нерозпайованих земель
колективної власності до земель державної або комунальної
власності? Яким чином повинно бути оформлено право колективної
власності?
Паювання земель в Україні відбувалось відповідно до Земельного
кодексу України (в редакції 1992 року) та Указів Президента України.
Згідно з частиною першою статті 60 Земельного кодексу України (в
редакції 1992 року) колективним сільськогосподарським підприємствам,
сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним
товариствам передавались у колективну власність землі, які поділялись на
землі загальногосільськогосподарського використання
і
землі
сільськогосподарського використання.
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 08.08.1995 р.
№ 720 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність
сільськогосподарським підприємствам і організаціям", паюванню
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підлягають сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність
колективним
сільськогосподарським
підприємствам,
сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним
товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних
сільськогосподарських
підприємств.
Тобто,
землі
загального
несільськогосподарського використання паюванню не підлягають.
До набрання чинності Земельного кодексу України (в редакції
2001 року) правовий статус земель загального користування визначався
статтею 5 Земельного кодексу України (в редакції 1992 року).
Відповідно до частини дванадцятої зазначеної статті землі загального
користування (внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші
ґрунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) колективних
сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів
та акціонерних товариств, що ліквідуються або збанкрутіли,
передаються у відання відповідних місцевих Рад народних депутатів.
Тобто, на сьогоднішній день право розпорядження зазначеними землями
відноситься до компетенції відповідних місцевих рад.
Після набрання чинності Земельного кодексу України (в редакції
2001 року) правовий статус несільськогосподарських угідь
визначається частиною першою статті 30 зазначеного Кодексу,
відповідно до якої при ліквідації сільськогосподарських підприємств
несільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності,
розподіляються відповідно до установчих документів цих підприємств
або за згодою власників земельних часток (паїв).
У випадку, коли сільськогосподарське підприємство вже не існує, то
для вирішення даного питання було б доцільно створити спілку
співвласників земельних часток (паїв), яка б як уповноважений орган від
імені власників земельних часток (паїв) і розпоряджалась зазначеними
землями.
У випадку, якщо сільськогосподарське підприємство, якому
передавались у колективну власність земельні ділянки, не ліквідовано, то
воно, як власник, згідно відповідного державного акта, розпоряджається
земельними ділянками.
8. Який порядок посвідчення права власності громадян на
землю під майновими паями? Чи можуть придбати землю
сільськогосподарські підприємства під викупленими майновими
паями і яким чином?
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До набрання чинності Земельного кодексу України (в редакції
2001 року) перехід права на земельну ділянку при переході права на
будівлю і споруду встановлювався статтею 30 Земельного кодексу
України (в редакції 1992 року), відповідно до якої при переході права
власності на будівлю і споруду разом з цими об'єктами переходить у
розмірах, передбачених статтею 67 цього Кодексу, і право власності або
право користування земельною ділянкою без зміни її цільового
призначення і, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі
та споруди.
При переході права власності громадян на жилий будинок і
господарські будівлі та споруди до кількох власників, а також при
переході
права власності на частину будинку в разі неможливості поділу
земельної ділянки між власниками без шкоди для її раціонального
використання земельна ділянка переходить у спільне користування
власників цих об'єктів.
На сьогоднішній день перехід права на земельну ділянку при переході
права на будівлю і споруду регулюється статтею 120 Земельного кодексу
України.
Відповідно до частини першої зазначеної статті до особи, яка
придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право
власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її
цільового призначення у розмірах, встановлених договором.
Разом з тим, згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, до
особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду,
переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені,
без зміни її цільового призначення у розмірах, встановлених договором.
Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або
споруди розмір земельної ділянки не визначений, до набувача
переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка
зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину
земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування. Якщо
житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці,
наданій у користування, то у разі їх відчуження до набувача переходить
право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони
розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.
Оформлення права на земельну ділянку при переході права на
будівлю і споруду здійснюється у загальному порядку, встановленому
Земельним кодексом України.
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9. Чи можуть громадяни, збільшивши у відповідності до
частини другої статті5 Закону України "Про особисте селянське
господарство" розмір земельної ділянки особистого селянського
господарства, отримавши її в натурі, надати дану земельну ділянку
в оренду?
Відповідно до статті 7 Закону України "Про особисте селянське
господарство", члени особистого селянського господарства мають право
укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не
суперечать законодавству.
Разом з тим, згідно із зазначеною статтею члени особистого
селянського господарства зобов'язані забезпечувати використання
земельної ділянки за цільовим призначенням.
Отже, члени особистого селянського господарства мають право
надавати земельні ділянки в оренду, але без зміни цільового призначення,
тобто для ведення особистого селянського господарства.
10. Які земельні ділянки вилучаються Кабінетом Міністрів
України ?
Законом України "Про внесення змін до Лісового кодексу України
від 08.02.2006 року за № 3404-ІУ внесено зміни, зокрема, в частину 9
статті 149 Земельного кодексу України.
Відповідно до зазначених змін Кабінет Міністрів України вилучає
земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному
користуванні,
ріллю,
багаторічні
насадження
для
несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар для
нелісогосподарських
потреб,
а
також
земельні
ділянки
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім
випадків, визначених частиною п'ятою - восьмою цієї статті, та у
випадках, визначених статтею 150 Земельного кодексу України.
Площа земельних ділянок понад 1 гектар стосується виключно
лісів, які вилучаються для нелісогосподарських потреб.
Решта угідь та земель державної власності, які перебувають в
постійному користуванні, зазначених в частині 9 статті 149 Земельного
кодексу України, вилучаються Кабінетом Міністрів України незалежно
від їх площі.
Положення частини 9 статті 149 Земельного кодексу України
застосовується у випадках вилучення земельних ділянок державної
власності із постійного користування і не розповсюджується на землі
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комунальної та приватної власності та землі запасу (не передані в
постійне користування).
Що
стосується
роз'яснення
процедури
оформлення
землекористування при виділенні лісової ділянки, цей порядок
передбачено статтями 116, 124 Земельного кодексу України та главою
другою Лісового кодексу України.
11. Як оформляти договір оренди земельної ділянки, на якій
розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох
юридичних осіб або громадян?
Згідно з абзацом першим статті 79 Земельного кодексу України,
земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Абзацом четвертим частини четвертої статті 15 Закону України «Про
оренду землі» встановлено, що невід'ємною частиною договору оренди
землі є також акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
Якщо будинок належить на праві спільної власності декільком
юридичним чи фізичним особам, між всіма співвласниками будинку може
бути укладений договір про спільне використання цієї земельної ділянки, а
уповноважена цим договором особа (представник) має право укласти
договір оренди всієї земельної ділянки від імені всіх власників. Дане
положення не суперечить статті 510 Цивільного кодексу України, згідно
якої у зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна
або одночасно кілька осіб.
Слід також зазначити, що ідеальна частка не може бути об'єктом
оренди землі, оскільки, відповідно до статті 3 Закону України «Про оренду
землі», об'єктом оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності
громадян, юридичних осіб, комунальній та державній власності, а отже,
укладання договору оренди землі можливе лише на земельну ділянку із
зазначенням у ньому всіх ідеальних часток, що належать до неї, та
відповідно всіх орендарів.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до чинного земельного
законодавства України, надання у користування земельної ділянки, на
якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох
юридичних осіб або громадян, можливе при наданні в оренду
уповноваженій ними особі або шляхом укладання договору оренди
землі, в якому орендарями виступатимуть кілька осіб (співвласники
будівлі).
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12. Чи можлива зміна виду використання земельної ділянки,
яка надана у власність громадянину для будівництва та
обслуговування житлового будинку, на використання для
будівництва культової споруди?
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Земельного
кодексу
України
щодо
заборони
продажу
земель
сільськогосподарського призначення", до 1 січня 2008 року не
допускається зміна цільового призначення (використання) земельних
ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних
ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також
земельних часток (паїв).
Виходячи з наведеного та враховуючи, що зазначені землі
відносяться до земель житлової та громадської забудови (стаття 38
Земельного кодексу України), зміна виду використання земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, на
використання для будівництва культової споруди не суперечить
встановленим нормам земельного законодавства України.
13. Який порядок укладення договору купівлі-продажу земельної
ділянки між селищною радою та Товариством з обмеженою
відповідальністю, одним з учасників якого є іноземний громадянин?
Відповідно до частини третьої статті 82 Земельного кодексу
України спільні підприємства, засновані за участю іноземних
юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на
земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках,
визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку,
встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб.
Порядок продажу земельної ділянки державної або комунальної
власності іноземним юридичним особам визначений статтею 129
Земельного кодексу України. Так частиною другою встановлено, що
продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних
громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам
здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом
Міністрів України. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок
здійснюються сільськими, селищними, міськими радами після
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отримання погодження Кабінету Міністрів України (абзац перший
частини шостої).
Таким чином, укладення договору купівлі-продажу земельної
ділянки між селищною радою та Товариством з обмеженою
відповідальністю, одним з учасників якого є іноземний громадянин,
правомірне тільки після отримання погодження Кабінету Міністрів
України.
14. Яким чином надає погодження санітарно-епідеміологічна
служба до проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок?
Відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій", яка
визначає, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
складаються у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження
земельних ділянок. На виконання даної статті, Кабінетом Міністрів
України розроблено Порядок розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок (від 26 травня 2004 року № 677).
Відповідно до п.9, Порядку, проект відведення земельної ділянки
виконавець погоджує із землевласником або землекористувачем,
органом земельних ресурсів, природоохоронним органом, санітарноепідеміологічною службою, органом містобудування і архітектури та
охорони культурної спадщини.
Відповідно до Переліку документів та висновків, що видаються
установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28
вересня 2006 р. N 647, до документів, які видаються закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби, належать:
п. 7. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (оформляється окремим листом) та проекту відведення
земельної ділянки (30І/о). Висновок форми ЗОІ/о, надається виключно
при виборі (відводі) земельної ділянки під забудову.
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня
2006 р. N 647, в переліку документів, які видаються установами та
закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, крім
погодження у формі ЗОІ/о, які надаються при виборі (відводі) земельної
ділянки під забудову, передбачено і погодження, яке оформляється
окремим листком при погодженні проектів землеустрою земельних
ділянок.

81

Окрім того, слід зазначити, що ні Земельний кодекс України (п. 9
стаття 118, п. 6 статті 123, п. 8 ст.151), ні Порядок розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок( п.9) не містить
жодних обмежень чи зауважень з приводу того, що висновки, які
надаються санітарно-епідеміологічною службою, мають надаватися
виключно лише при виборі (відводі) земельної ділянки під забудову.
Тобто, виходячи з вищенаведеного, санітарно-епідеміологічна
служба має надавати погодження всіх проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, а форма погодження буде залежати від
того чи погоджується вибір (відвід) земельної ділянки під забудову, чи
погоджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Додатково роз'яснюємо, що у відповідності до частини 2 Порядку
вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, затвердженого
Постановою КМУ від 31.01.2004 року №427 вибір земельних ділянок
для розміщення об'єктів на певній території не проводиться у разі, коли:
- розміщення об'єктів передбачено затвердженим проектом
забудови відповідної території, місцевими правилами забудови
населеного пункту;
- будівництво об'єктів здійснено, але проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок не розроблявся;
- передбачається розширення земельних ділянок без зміни їх
цільового призначення та зведення на них будівель і споруд.
15. Який порядок надання земельних ділянок, розташованих на
господарських дворах?
У складі земель сільськогосподарського призначення, наданих
сільськогосподарським підприємствам для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, завжди представлені як
сільськогосподарські, так і несільськогосподарські угіддя. До останніх
належать землі загального використання (внутрішньогосподарські
шляхи, господарські двори тощо), ділянки, забудовані господарськими
будівлями і спорудами тощо.
Згідно Указу Президента "Про порядок паювання земель,
переданих
у
колективну
власність
сільськогосподарським
підприємствам і організаціям" № 720/95 від 08.08.1995р. паюванню
підлягають сільськогосподарські угіддя, передані у колективну
власність
колективним
сільськогосподарським
підприємствам,
сільськогосподарським
кооперативам,
сільськогосподарським
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акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств.
У відповідності до статті 30 Земельного кодексу України при
ліквідації сільськогосподарських підприємств несільськогосподарські
угіддя, що перебували у їх власності, розподіляються відповідно до
установчих документів цих підприємств або за згодою власників
земельних часток (паїв). У разі недосягнення згоди це питання
вирішується в судовому порядку. Земельні ділянки державної і
комунальної
власності,
які
перебували
у
користуванні
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що
ліквідуються, включаються до земель запасу або передаються у
власність чи користування відповідно до цього Кодексу.
На жаль, установчі документи переважної більшості колективних
сільськогосподарських підприємств не містили положень про розподіл
несільськогосподарських угідь таких підприємств або ж містили
(дублювали) положення ст. 5 Земельного кодексу України 1990 р. (у
редакції від 13 березня 1992 р.). Згідно з цією статтею
несільськогосподарські угіддя таких підприємств підлягали передачі у
відання відповідних рад, тобто у власність держави. У такому випадку
надання даних земельних ділянок у власність чи оренду здійснюється
на загальних засадах, враховуючи умови пункту 12 Перехідних
положень Земельного кодексу України (до розмежування земель
державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження
землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну
власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти, здійснюють відповідні сільські,
селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи
виконавчої влади). Власники майнових паїв на несільськогосподарських
угіддях за умови невикористання свого права на безоплатну
приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства мають право безоплатно отримати у власність для цих
потреб земельні ділянки, на яких розміщене їх майно, та
використовувати її (тобто земельну ділянку) виключно у цілях,
визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про
особисте селянське господарство". Якщо ж власники майна бажають
використовувати дані земельні ділянки для обслуговування пилорами
або у інших комерційних цілях, то дані земельні ділянки можуть бути
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передані їм у оренду, але з обов'язковою умовою зміни цільового
призначення земельної ділянки (стаття 20, 21 Земельного кодексу
України). Щодо передачі земельних ділянок колишнього колгоспного
двору, на яких відсутні будівлі та споруди, для ведення особистого
селянського господарства громадянам (не власникам майнових паїв), то
таких обмежень чинним Земельним законодавством не передбачено.
Якщо ж розподіл земель колективного сільськогосподарського
підприємства здійснюється після 1 січня 2002 р. (дати набрання
чинності новим ЗК України), то норми ст. 5 ЗК України 1990 р. не
застосовуються.
Розподіл
несільськогосподарських
угідь
має
відбуватися відповідно до вимог статті ЗО Земельного кодексу України в
редакції від 25.10.2001р., а саме у порядку, визначеному зборами
власників земельних часток (паїв). При цьому рішення зборів матимуть
юридичну силу: а) за умови присутності на них всіх власників
земельних часток (паїв), які отримали такі паї із земель даного
сільськогосподарського підприємства; б) якщо всі власники земельних
часток
(паїв)
дійшли
згоди
щодо
порядку
розподілу
несільськогосподарських угідь. Рішення зборів оформлюється
протоколом, який підписується головуючим на зборах і секретарем.
Таке рішення підлягає реалізації землевпорядною організацією, яка на
місцевості
проводить
роботи
щодо
відмежування
несільськогосподарських
угідь
від
інших
земель
сільськогосподарського підприємства та оформляє відповідну
землевпорядну документацію.
16. Який порядок набуття права власності на земельні ділянки
на підставі договору купівлі-продажу з розстроченням платежу?
Згідно зі статтею 116 Земельного кодексу України фізичні та
юридичні особи набувають права власності та права користування
земельними ділянками із земель державної або комунальної власності
за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.
Статтею 128 цього ж Кодексу встановлено, що продаж
громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної та
комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом,
проводиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування
в межах їх повноважень.
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Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж
земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу
земельної ділянки.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
підлягає
нотаріальному посвідченню. Документ про оплату є підставою для
видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її
державної реєстрації.
Розрахунки
за
придбання
земельної
ділянки
можуть
здійснюватися з розстроченням.
Отже, підставою для видачі державного акту на право власності на
землю є документ про оплату.
Право власності на земельну ділянку виникає після одержання її
власником документа, що посвідчує право власності чи право
постійного користування земельною ділянкою, та його державної
реєстрації (стаття 125 Земельного кодексу України). При цьому право
власності у набувача є обмеженим, тобто до виконання всіх умов
договору (повної сплати вартості земельної ділянки) набувач не має
право на її відчуження.
Враховуючи вищенаведене при укладенні договору купівліпродажу на земельну ділянку з розстроченням платежу, державний акт
на право власності на землю має бути виданий після оплати першого
платежу в порядку, передбаченому цим договором; після реєстрації
цього державного акта у покупця виникає право власності на придбану
земельну ділянку.
17. Як надаються земельні ділянки, на яких розташовані
багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі,
споруди та прибудинкові території державної або комунальної
власності?
Відповідно до частин першої та другої статті 42 Земельного
кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані
багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди
та прибудинкові території державної або комунальної власності
надаються в постійне користування підприємствам, установам і
організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У разі
приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку
відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність
або надаватися у користування об'єднанню власників.
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Відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку", створюється об'єднання,
скликаються і проводяться установчі збори об'єднання. Об'єднання
може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих,
хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або
його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також
власників нежилих приміщень. Для створення об'єднання скликаються
установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється власником
будинку або ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох
власників квартир або нежилих приміщень. Повідомлення про
проведення установчих зборів направляється власником будинку або
ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення
установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і
вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового
відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про
проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи
скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих
учасників зборів. Установчі збори веде голова зборів, який обирається
більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб. У
голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які
присутні на установчих зборах. Кожний власник на установчих зборах
має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або
приміщень, що перебувають у його власності. Рішення приймається
шляхом поіменного голосування. Рішення оформлюється особистим
підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням
результату голосування ("за" чи "проти"). Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин
присутніх осіб, які мають право голосу. Установчі збори правомочні,
якщо на них присутні більше п'ятдесяти відсотків власників. У разі
відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час
проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори можуть
бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.
Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і
затверджують його статут. Оформлення і реєстрація всіх документів,
що засвідчують створення об'єднання, здійснюються безоплатно у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Об'єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про
державну реєстрацію.
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Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який затверджує спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики. У
статуті має бути визначено таке:
- назва і місцезнаходження об'єднання;
- мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
- перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності
(неподільного майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього
майна;
- перелік майна, що перебуває у спільній частковій власності
(загального майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього
майна;
- статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок
формування;
- порядок скликання та проведення загальних зборів;
- періодичність проведення зборів;
- порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована
більшість голосів;
джерела фінансування, порядок використання майна та
коштів об'єднання;
- порядок прийняття кошторису, створення та використання
фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати
спільних витрат;
- порядок та умови укладення договорів між об'єднанням та
кожним власником квартири, приміщення;
- перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
- порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього;
- права і обов'язки членів об'єднання;
- відповідальність за порушення статуту та рішень статутних
органів;
- порядок внесення змін до статуту;
- підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу)
об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим. Статут
може містити також інші положення, що є істотними для діяльності
об'єднання.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у
спільній власності юридичних осіб або громадян, земельний податок
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нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на
будівлю (частина четверта статті 14 Закону України "Про плату за
землю").
18. Щодо роз'яснення норм безоплатної передачі земельних
ділянок.
Громадяни України, реалізовуючи свої права на землю, можуть
безоплатно набувати у власність земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
гаражного будівництва. Право на безоплатну передачу для зазначених
потреб виникає у громадян у разі приватизації земельних ділянок, які
перебувають у їх користуванні, і в разі одержання земельних ділянок із
земель державної і комунальної власності за нормами безоплатної
приватизації, встановленими статтею 121 Земельного кодексу України.
Безоплатна передача земельних ділянок для зазначених цілей
здійснюється лише один раз (ст. 116 Земельного кодексу України).
Порядок передачі земельних ділянок у межах безоплатної приватизації
встановлений ст. 118 Земельного кодексу України.
Що стосується того, чи може кожен із громадян для
обслуговування житлового будинку, який належить їм на праві спільної
сумісної власності, приватизувати земельну ділянку у розмірі,
встановленому статтею 121 Кодексу, слід зазначити наступне.
Кожний громадянин має право на безоплатне отримання земельної
ділянки в межах норм, які передбачені в статті 121 Земельного кодексу
України.
19. Яким чином надаються землі водного фонду?
Згідно із статтею 59 Земельного кодексу України землі водного
фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній
власності. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду
можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних
смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера,
водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння,
рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних і генетичних цілей, проведення науково-дослідних робіт
тощо.
Пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України
встановлено, що розмежування земель державної і комунальної
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власності, повноваження щодо розпорядження землями в межах
населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність,
здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами
населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
Статтею 122 Земельного кодексу України чітко визначена
компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо надання земельних ділянок в постійне
користування. Згідно зі статтею 124 Земельного кодексу України
передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом
укладення договору оренди земельної ділянки.
20. Чи відшкодовуються втрати сільськогосподарського
виробництва Закарпатським обласним об'єднанням церков
євангельських християн-баптистів при будівництві оздоровчого
табору для дітей?
Питання
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва врегульоване Главою 36 Земельного
кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від
17.11.97 № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню".
Згідно з частиною другою статті 207 Земельного кодексу України
відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі,
багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), як основного
засобу виробництва в сільському господарстві внаслідок вилучення
(викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським
виробництвом.
Обов'язковими умовами відшкодування втрат є наявність
наступних факторів: сільськогосподарські землі виступають основним
засобом виробництва; є факт вилучення (викупу) земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських
потреб.
Відповідно до частини першої статті 208 Земельного кодексу
України від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні
особи у разі використання земельних ділянок для будівництва
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державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту,
соціального забезпечення тощо.
Будівництво Закарпатським обласним об'єднанням церков
євангельських християн-баптистів оздоровчого табору для дітей не
підпадає під дію зазначеної статті. Тому у даному випадку втрати
сільськогосподарського виробництва відшкодовуються на загальних
підставах.
21. Чи може іноземний громадянин отримати у спадщину
сертифікат на право на земельну частку (пай)?
Згідно до Закону України "Про внесення змін до Земельного
кодексу
України
щодо
заборони
продажу
земель
сільськогосподарського призначення до прийняття вiдповiдних
законодавчих актів" (від 19 грудня 2006 року 490-У), до 1 січня 2008
року не допускається купiвля-продаж або іншим способом відчуження
земельних ділянок i зміна цільового призначення (використання)
земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних
осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
земельних ділянок, виділених в натурі (на мiсцевостi) власникам
земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського
господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку
вiдповiдно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для
суспільних потреб.
Звертаємо Вашу увагу на те, що мораторій на відчуження
земельної частки (паю), встановлений Земельним Кодексом,
розповсюджується тільки на громадян України. Отже, іноземні
громадяни, отримавши у спадщину земельну частку (пай), можуть
реалізувати своє право на відчуження своєї спадщини (земельної частки
(паю).
Разом з тим відповідно до частини четвертої статті 22 Земельного
кодексу України землі сільськогосподарського призначення не можуть
передаватись у власність іноземним громадянам, особам без
громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
Згідно з частиною четвертою статті 81 Земельного кодексу
України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у
спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства,
протягом року підлягають відчуженню.
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Зазначені норми стосуються тільки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення тобто, земельних ділянок, визначених
в натурі (на місцевості), на які було видано спадкодавцю державний акт
на право власності на землю.
Отже, якщо іноземний громадянин успадкував земельну частку
(пай), він може розпоряджатися своєю власністю на власний розсуд, крім
виділення її в натурі (на місцевості), тобто відчужити або надати в оренду.
Якщо іноземний громадянин успадкував земельну ділянку, він,
відповідно до частини четвертої статті 81 Земельного кодексу України,
повинен протягом року її відчужити.
22. Щодо тотожності термінів "особисте підсобне
господарство" та "особисте селянське господарство".
Зауважуємо, поняття "особисте підсобне господарство" (ст. 56
Земельного кодексу України від 18.12.90 р. N 561-ХІІ та "особисте
селянське господарство" (ст. 33 Земельного кодексу України від
25.10.2001 р. N 2768-ІП) за змістом тотожні.
Земельна ділянка надається для ведення особистого селянського
господарства, тобто для вирощування сільськогосподарської продукції
та забезпечення кормами власної худоби і птиці. Ведення такого
господарства здійснюється без створення юридичної особи і
спрямоване переважно на забезпечення власних потреб членів
особистого селянського господарства у сільськогосподарській
продукції.
Граничні норми безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам, відносно яких зазначені в ч. 2 ст. 12 Закону України "Про
плату за землю": категорії громадян звільняються від сплати земельного
податку, визначені пунктами "б"-"д" ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу
України від 25.10.2002 р. № 2768-ІП.
23. Щодо переоформлення права власності на земельні ділянки у
випадку смерті громадянина його спадкоємцями, в тому числі
іноземними особами.
У випадку, якщо є рішення відповідної місцевої ради про передачу
земельної ділянки у приватну власність, а громадянин, який набув дане
право, помер і не отримав державного акта на право власності на земельну
ділянку, то оформлення державного акта здійснюється на ім'я спадкоємців,
незалежно від того, є вони громадянами України чи іншої держави.
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Для оформлення документа, що посвідчує право власності на з мельну
ділянку, спадкоємці на підставі свідоцтва про право на спадщину подають
до відповідної ради:
- заяву про видачу державного акта на право власності на земельну
ділянку,
- виписку з рішення про передачу земельної ділянки у приватну
власність,
- свідоцтво про право на спадщину.
Відповідною радою на підставі вищезазначених документів
приймається рішення про видачу державного акта на право власності на
землю на ім'я спадкоємців.
Відповідно до пункту "в" частини третьої статті 81 Земельного кодексу
України іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набути
права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті
у разі прийняття спадщини.
Згідно частини четвертої статті 81 Земельного кодексу України землі
сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними
громадянами, а також особами без громадянства, протягом року
підлягають. відчуженню. Однак це положення не позбавляє іноземних
громадян права оформити належним чином спадщину і отримати
державний акт на право власності на земельну ділянку.
Крім того, це питання може бути вирішено шляхом звернення
спадкоємців до суду про визнання юридичного факту по успадкуванню
землі.
Керуючись статтею 158 Земельного кодексу України, якою
визначено,
що земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження
земельними ділянками вирішуються виключно судом, повідомляємо,
що
громадяни - потенційні спадкоємці таких земельних ділянок, якщо
місцева
рада відмовляється погодити видачу їм державного акта, для вирішення
питання набуття права власності на ці земельні ділянки звертаються
з позовом до судових органів.
Рішення суду про перехід до них, як до спадкоємців права
власності на земельні ділянки і буде підставою для складання і видачі
на їх ім'я державних актів на право власності на земельну ділянку. Таке
право посвідчується нотаріально, що буде підставою для складання і
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видачі спадкоємцю державного акта на право власності на земельну
ділянку.
24. Як надати громадянину земельну ділянку під будівлею,
перший поверх якої використовується як магазин, а другий є
житловим?
У випадку коли земельна ділянка приватизується для
обслуговування приватного будинку перший поверх якого
використовується як магазин, а другий є житловим, слід виходити з
наступного.
Формою державного акта на право власності на земельну ділянку,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня
2002 року № 449, не передбачено відображення площ частин земельної
ділянки різного цільового призначення, які неможливо виділити в
натурі.
Оскільки земельна ділянка передана у власність громадянина на
підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд, і Земельним кодексом
України передбачене таке право (стаття 121), то державний акт на право
власності фізичній особі слід оформляти для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
Водночас функціональне використання частини будинку має бути
зазначене у відповідному рішенні органу місцевого самоврядування для
відповідних цілей. Відповідне функціональне використання частини
будинку вплине на зміну нормативної грошової оцінки земельної
ділянки та відповідно на розмір земельного податку.
25. Щодо надання роз'яснень з окремих питань, які виникають
у Вашій діяльності щодо видачі державних актів на земельні
ділянки при оформленні спадщини незакінчених будівництвом
жилих будинків?
Статтею 125 Земельного кодексу України встановлено, що право
власності та право постійного користування на земельну ділянку
виникає після одержання її власником або користувачем документа, що
посвідчує право власності чи право користування. Переоформлення
державного акта і його реєстрація при спадкуванні права власності на
землю відповідно до вимог ст. 1299 Цивільного кодексу України є
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обов'язковою процедурою для набуття права власності на земельну
ділянку.
Отже, якщо громадянину передано земельну ділянку у власність
рішенням місцевої ради, а державний акт на право власності такий
громадянин за життя не виготовив, то питання про можливість
успадкування цієї земельної ділянки спадкоємцями можливо вирішити
лише у судовому порядку.
Згідно частини 3 статті 331 Цивільного кодексу України у разі
необхідності зацікавлена особа може укласти договір щодо об'єкта
незавершеного будівництвом, право власності на який реєструється
відповідним органом, що здійснює державну реєстрацію прав на
нерухоме майно на підставі таких документів:
1) про підтвердження права власності на земельну ділянку
(державний акт) або користування земельною ділянкою для створення
об'єкта нерухомого майна ( договір оренди земельної ділянки, інші
договори, що свідчать про підстави виникнення права власності,
рішення суду).
2) проектно-кошторисної документації.
3) опису об'єкта незавершеного будівництва
Звертаємо увагу, що громадянин у встановленому законодавством
порядку має право одержати свідоцтво про право на спадщину на об'єкт
незавершеного будівництва, а не на "договір відчуження незакінченого
будівництвом жилого будинку". Крім того, згідно ч. З ст. 1296
Цивільного кодексу України відсутність свідоцтва про право на
спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.
26. Яким чином оформити документи у разі, якщо громадянин
успадкував земельну ділянку в розмірі земельної частки (паю), право
власності на яку не посвідчене державним актом на право
власності на земельну ділянку?
Насамперед заявнику потрібно оформити право власності на
успадковану земельну ділянку в розмірі земельної частки (паю)
державним актом.
Переоформлення державного акта і його реєстрація при
спадкуванні права власності на земельну ділянку, відповідно до вимог
статті 1299 Цивільного кодексу України та статті 125 Земельного
кодексу України, є обов'язковою процедурою для набуття права
власності на цю земельну ділянку. До переоформлення державного акта
на земельну ділянку і його реєстрації, виходячи з умов частини 5 статті
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1268 Цивільного кодексу України, спадкоємець має певні майнові права
на цю ділянку, які засвідчуються свідоцтвом про право на спадщину.
Після переоформлення державного акта, який посвідчує право
власності на земельну ділянку, та його реєстрації, договір оренди, який
був укладений спадкодавцем, внаслідок зміни однієї із сторін договору
підлягає переукладанню і, відповідно до вимог статті 18 Закону
України "Про оренду землі", підлягає також обов'язковій реєстрації.
Реєстрація права власності та права користування земельною
ділянкою здійснюється в порядку, встановленому Законом України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень" від 1 липня 2004 року.
Щодо орендних відносин повідомляємо.
Незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить
спадкоємцеві з часу відкриття спадщини (ч. 5 ст. 1268 Цивільного
кодексу України. Право власності на земельну ділянку переходить до
спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового
призначення (ч. 1 ст. 1225 Цивільного кодексу України).
Загальні підстави виникнення права власності на земельну ділянку
встановлені статтею 125 Земельного кодексу України, відповідно до
якої право власності на земельну ділянку виникає після одержання її
власником документа, що посвідчує право власності на цю ділянку та
його державної реєстрації.
Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення
договору оренди і його державної реєстрації.
Оскільки відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються
Законом України "Про оренду землі", який є спеціалізованим, то він
має пріоритет перед іншими законами у сфері зазначених
правовідносин.
Отже, в разі безперервного використання орендарем земельної
ділянки заявник, як спадкоємець, має право на повернення коштів за
використання земельної ділянки (з часу відкриття спадщини до часу
реєстрації договору оренди). Виплата коштів — після оформлення у
встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну
ділянку на своє ім'я.
27. Чи можуть релігійні громади бути віднесені до категорії
"державні та комунальні підприємства"?
Ні, оскільки підприємство - самостійний господарюючий
статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює
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виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (стаття 1 Закону України "Про
підприємства в Україні" від 27.03.91 р. N 887-ХІІ). Поняття "державні
та комунальні підприємства" визначено у статті 2 зазначеного Закону, у
відповідності до якого комунальним підприємством є підприємство,
засноване на власності відповідної територіальної громади; державне
підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне
підприємство. Виходячи з вищенаведених визначень релігійна громада
не може бути віднесена до зазначеної категорії юридичних осіб.
28. Чи можна у даному випадку оформити обмеження
(обтяження) на використання власником земельної ділянки у
відповідності до ст. ст. 110, 111 чинного Земельного кодексу? Яким
чином оформляється і яким органом реєструється таке обмеження
(обтяження)?
Частина 1 статті 110 Земельного кодексу України встановлює, що
на використання власником земельної ділянки або її частини може бути
встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом
або договором. Тобто обмеження використання земельної ділянки може
бути встановлено нормами закону чи положеннями договору. Варто
підкреслити, що право встановлення обмеження або обтяження надано
лише власнику земельної ділянки. Фізичні або юридичні особи, що
використовують земельну ділянку на праві користування чи на
правовому титулі оренди, не можуть скористатися зазначеним правом.
У відповідності до частини 2 статті 111 Земельного кодексу
України обмеження використання земельної ділянки підлягають
державній реєстрації і діють протягом терміну, встановленого законом
або договором. Державну реєстрацію обмеження (обтяження)
використання земельної ділянки здійснюють органи виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин ( ст. 15
Земельного кодексу України ).
29. Чи можуть бути застосовані пільги, передбачені Законом
України "Про плату за землю", до релігійних громад щодо орендної
плати? (У відповідності до цього Закону релігійні громади
звільняються від сплати земельного податку). Тобто, чи може
релігійна громада мати земельну ділянку у безоплатному
користуванні?
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Ні, оскільки у відповідності до статті 2 Закону України "Про плату
за землю" від 03.07.92 р. N 2535-ХІІ плата за землю справляється у
вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається
залежно від грошової оцінки земель. Платниками земельного податку є:
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі, крім орендарів та інвесторів - учасників угоди про
розподіл продукції. За земельні ділянки, що орендуються, справляється
орендна плата; форма і строки внесення орендної плати
встановлюються за угодою сторін у договорі ореади (частина 2 статті
19 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.98 р. N 161-ХІУ). Отже
пільги. передбачені статтею 12 Закону "Про плату за землю", стосуються
лише сплати земельного податку і не поширюються на орендну плату.
30. Чи можливо за рахунок коштів, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва розробити схеми землеустрою і техніко-економічного
обґрунтування використання та охорони земель?
Відповідно до частини 1 статті 209 Земельного кодексу України
втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та
чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються на спеціальні
рахунки відповідних місцевих рад у таких розмірах: обласним радам - 25
відсотків, районним радам - 15 відсотків, міським, сільським, селищним
радам - 60 відсотків.
Для здійснення заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету,
бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються
на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня (частина 1 статті 21 Бюджетного
кодексу України).
Головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними
призначеннями, передбаченими місцевими бюджетами, можуть бути
виключно: керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих
органів рад та їх секретаріатів, керівники головних управлінь,
управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад (п.З частини
1 статті 22 Бюджетного кодексу України).
Згідно частини 2 статті 209 Земельного кодексу України кошти,
які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва використовуються виключно на
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освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до
розроблених програм та проектів землеустрою. Використання цих
коштів на інші цілі не допускається.
Система заходів у галузі охорони земель включає, зокрема,
розробку загальнодержавних і регіональних (республіканських)
програм використання та охорони земель, документації із землеустрою
в галузі охорони земель (стаття 22 Закону України "Про охорону
земель").
Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми
землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та
охорони
земель
адміністративно-територіальних
утворень,
землеволодінь і землекористувань, що включають заходи екологоекономічної
оптимізації
використання
та
охорони
земель,
удосконалення
співвідношення
і
розміщення
земель
та
сільськогосподарських угідь, систем сівозміни, сінокосо- і
пасовищезміни (стаття 25 Закону України "Про охорону земель").
Тобто, використання коштів, які надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, на розроблення схем землеустрою і техніко-економічні
обґрунтування використання та охорони земель не суперечитиме
законодавству.
31. Чи необхідно відшкодовувати втрати сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва
при
будівництві
нафтопроводів?
Відповідно до пункту першого статті 208 Земельного кодексу України
від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі
використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних
закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та
спорту, соціального забезпечення, державних об'єктів дорожнього
будівництва, культових споруд релігійних організацій, кладовищ,
меліоративних систем, протиерозійних, протизсувних і проти селевих
споруд, під будівництво і обслуговування жилих будинків і господарських
будівель,
для
розміщення
внутрігосподарських
об'єктів
сільськогосподарських,
рибогосподарських
і
лісогосподарських
підприємств, організацій та установ, видобування торфу за умови
повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього
використання, під об'єкти і території природно-заповідного фонду.
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Згідно із пунктом третім постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.1997 року № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають
відшкодуванню", установити, що від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються
юридичні та фізичні особи у разі надання їм вилучених
сільськогосподарських і лісових угідь у тимчасове користування, в тому
числі на умовах оренди, на період будівництва об'єктів (комунікацій, ліній
електропередач, тимчасових під'їзних шляхів, майданчиків для складання
ґрунту та будівельних матеріалів тощо), для здійснення розвідувальних
робіт та видобування торфу за умови повернення їх у стан колишнього
використання, а також під будівництво шкіл, дитячих дошкільних закладів,
державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту,
соціального забезпечення, доріг державного та місцевого значення,
адміністративних будівель органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, аеропортів (за винятком ділянок під капітальні споруди),
культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних
систем, протиерозійних, протизсувних і проти селевих споруд, під
індивідуальне житлове і гаражне будівництво, при розміщенні
внутрігосподарських об'єктів сільськогосподарських і лісогосподарських
підприємств і фермерських господарств, під об'єкти і території природнозаповідного фонду.
Відповідно до частини першої статті 3 Земельного кодексу України
земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом,
а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу
(пункт З розділу IX "Прикінцеві положення" Земельного кодексу України).
Керуючись положенням статті 4 Цивільного кодексу України, актами
цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України,
якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього
Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього
Кодексу або іншого закону.
Таким чином, при будівництві нафтопроводів по землях
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення втрати повинні
сплачуватися на загальних підставах, оскільки вищезгадана постанова
втрачає силу в частині звільнення юридичних та фізичних осіб від сплати
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у разі
надання їм вилучених сільськогосподарських і лісових угідь у тимчасове
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користування, в тому числі на умовах оренди, на період будівництва
об'єктів (комунікацій, ліній електропередачі, тимчасових під'їзних
шляхів, майданчиків для складання ґрунту та будівельних матеріалів
тощо).
Разом з тим, відповідно до абзацу третього додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від; 17.11.1997 року № 1279 "Про розміри та
Порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню", у разі повернення
сільськогосподарських і лісових угідь, наданих у тимчасове користування,
в тому числі на умовах оренди, менш цінними, розмір втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва визначається як
різниця між розмірами втрат цих угідь.
32. Громадянин шляхом купівлі-продажу придбав житловий
будинок для здійснення підприємницької діяльності. На підставі
рішення місцевої ради для обслуговування зазначеної будівлі земельна
ділянка надана в оренду. Як змінити цільове призначення даної
земельної ділянки?
Відповідно до частини першої статті 3 Земельного кодексу
України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим
Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативноправовими актами. Землі України за основним цільовим призначенням
поділяються на категорії, які встановлені статтею 19 Земельного
кодексу України. Статтею 20 зазначеного Кодексу встановлено, що
віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі
рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування
відповідно до їх повноважень.
Крім того, статтею 124 Земельного кодексу України встановлено,
що передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним
особам зі зміною цільового призначення та із земель запасу під забудову
здійснюється за проектами відведення у порядку, встановленому
статтями 118,123 цього Кодексу. До клопотання про відведення
земельної ділянки додаються документи, що обґрунтовують її розмір,
призначення та місце розташування (ч. 4 статті 123 згаданого Кодексу).
Отже, відповідно до чинного законодавства надання земельної ділянки
в оренду здійснюється шляхом зміни цільового призначення на підставі
проекту відведення.
33. Про обмін земельними ділянками.
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Відповідно до Закону України від 19.12.2006р. № 490-V "Про
внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу
земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних
законодавчих актів" до 1 січня 2008 року забороняється купівля-продаж
або іншим способом відчуження земельних ділянок, виділених взамін
сертифікатів на право на земельну частку (пай), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку та
вилучення (викупу) для суспільних потреб.
Статтею 14 Закону України від 05.06.2003р. № 899-ІV "Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)" передбачено обмін земельними
ділянками, виділених їх власникам взамін сертифікатів. Названий вище
закон так само дозволяє такий обмін і забороняє відчуження іншим
способом.
Обмін земельними ділянками може проводитись тільки
суб'єктами, які набули право власності або на підставі сертифікату на
земельну частку (пай), що є потенційними власниками земельної
ділянки. Відповідно цивільно - правова угода щодо обміну може бути
укладена між власниками земельної ділянки.
У відповідності до пункту 12 розділу X "Перехідних положень" до
розмежування земель державної та комунальної власності
повноваження щодо розпорядження землями в межах населених
пунктів, крім земель, переданих у приватну власність та земель, на яких
розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські
товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції,
паї), здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами
населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
Частина перша статті 78 Земельного кодексу України встановлює,
що право власності на землю - це право володіння, користування і
розпорядження земельними ділянками.
Отже, вищенаведене підтверджує, що до розмежування земель
державної та комунальної власності органи місцевого самоврядування
та органи виконавчої влади виступають тільки розпорядником земель, а
не власником.
Оскільки земельні ділянки не ідентичні по правовому змісту, а
саме, землі запасу - державна власність, а органи місцевого
самоврядування чи виконавчої влади є лише розпорядниками то, на
думку управління, такий обмін неможливий.
Крім того, договір міни теж належить до договору відчуження.
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Порядок обміну земельними ділянками визначений і
затверджений наказом Держкомзему України від 17.11.2003р. № 288
"Про затвердження рекомендацій щодо обміну земельними ділянками,
одержаними власниками земельних часток (паїв) в натурі (на
місцевості)", а також у коментарі до ст. 14 Закону України від
05.06.2003р. № 899-ІV "Про порядок виділення в на турі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".
34. Щодо передачі в оренду земельних ділянок, наданих у
власність громадянам для ведення особистого підсобного
господарства.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Згідно статті 7 Закону України "Про особисте селянське
господарство" члени особистого селянського господарства мають право
укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не
суперечать законодавству.
Об'єктами оренди, згідно статті 3 Закону України "Про оренду
землі", є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян,
юридичних осіб, комунальній та державній власності.
Статтею 4 цього Закону встановлено, що орендодавцями
земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких
перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.
У відповідності зі статтею 19 Земельного кодексу України
головним критерієм класифікації земель є їх основне цільове
призначення, що впливає на зміст прав і обов'язків суб'єктів земельних
правовідносин.
Згідно
статті
22
цього
Кодексу
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення можуть надаватися громадянам для
ведення
особистого
селянського
господарства,
садівництва,
городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва,
а
сільськогосподарським
підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
Тобто, передача в оренду земельних ділянок, наданих у власність
громадянам для ведення особистого селянського господарства,
юридичним особам для ведення товарного , сільськогосподарського
виробництва проводиться в межах однієї категорії земель без зміни їх
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цільового призначення, оскільки зміна відбувається тільки при віднесенні
земель до тієї чи іншої категорії земель.
З огляду на вищевикладене, громадяни, у власності яких є земельні
ділянки для ведення особистого селянського господарства, можуть
надавати їх в оренду юридичним особам без зміни цільового призначення
земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
35. Яким чином використовуються кошти, які надходять у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництва?
Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва,
використовуються
виключно
на
освоєння
земель
для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм
та проектів землеустрою.
Освоєння боліт, мілководь, водоймищ, чагарників. Лісів,
кам´янистих місць, солонців і солончаків, ділянок, що вивільняються зпід господарських дворів, садиб тощо, та інших непродуктивних земель
у сільськогосподарські угіддя або для створення лісових насаджень.
Засипка та виположування ярів, освоєння силових земель під
багаторічні насадження та кормові угіддя, будівництво комплексу
гідротехнічних споруд для захисту земель від ерозії, підтоплення.
Зсувів тощо та під’їзних схилів до земельних ділянок, що освоюються.
Рекультивація порушених земель, хімічна меліорація, залуження
багаторічними травами еродованої та забрудненої шкідливими
речовинами ріллі, посів сільгоспкультур на ділянках біологічної
рекультивації земель, проведення інших робіт з освоєння нових земель і
підвищення їх родючості.
Будівництво та реконструкція зрошувальних систем і джерелами
зрошення, осушувальних систем, захист сільгоспугідь і лісових
насаджень від підтоплення та висушення, розкорчовка списаних
лісових і багаторічних плодових насаджень.
Проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та
інших обстежень і розвідок, а також проектних робіт, пов’язаних з
освоєнням нових земель та підвищенням їх родючості або поліпшенням
наявних земель та розробка проектів землеустрою з контурномеліоративною організацією території, регіональних програм і схем з
охорони земель.
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Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
Також можливе фінансування за кошти державного бюджету.
36. Що необхідно знати при зміні меж населених пунктів?
Відповідно п.2 ст.173 Земельного кодексу України межі району,
села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за
проектами землеустрою, які розробляються відповідно до технікоекономічного обґрунтування їх розвитку та генеральних планів
населених пунктів. Через відсутність перспективних генеральних
планів населених пунктів обласною радою не приймаються рішення по
зазначеному питанню.
Враховуючи вищенаведене, потрібно передбачити кошти в
бюджеті сільської ради на оплату робіт, пов’язаних із замовленням та
підготовкою генпланів в органах архітектури.
37. Чи може орендар земельної ділянки без зміни цільового
призначення землі засадити ділянку лозою?
Якщо у громадянина земельна ділянка знаходиться у
користування для ведення фермерського господарства, особистого
селянського господарства, то у зміні цільового призначення не виникає
потреби.
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її
переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства
відповідно до закону.
Особисте селянське господарство – це господарська діяльність,
яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою
індивідуально або особами, як перебувають у сімейних чи родинних
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих
потреб
шляхом
виробництва,
переробки
і
споживання
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання
послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у
тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
Згідно статті 25 Закону України "Про оренду землі" орендар
земельної ділянки має право:
самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору
оренди землі;
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за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому
порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і
споруди та закладати багаторічні насадження;
отримувати продукцію і доходи;
здійснювати в установленому порядку за письмовою згодою
орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних
систем.
38. Чи можливо розмістити на одному бланку державного
акта кілька земельних ділянок?
Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року №
449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на
земельну ділянку та державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою" затверджено форми державного акта на право
власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою.
Порядок складання державних актів визначено Інструкцією про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на
право власності на земельну ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом
Держкомзему України від 04.05.99 № 43, зареєстрованого в Мін'юсті
України від 04.06.06 за № 354/3647 (із змінами).
Пунктом 1.8 згаданої Інструкції визначено: якщо земельна
ділянка, що передається у власність або надається у постійне
користування, розташована на території кількох адміністративнотериторіальних одиниць (сіл, селищ, міст), то державний акт на право
власності на земельну ділянку і на право постійного користування
земельною ділянкою видається окремо на кожну частину ділянки,
розташовану на території відповідної сільської, селищної, міської ради.
Питання відображення на одному бланку державного акта кількох
земельних ділянок одного цільового призначення вказаною Інструкцією
не врегульоване.
Відповідно до статті 12 Закону України від 05.06.03 № 899-IV
"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)" власнику однієї чи більше
земельної частки (паю) в межах земель, що перебувають у користуванні
одного сільськогосподарського підприємства, видається один
державний акт на право власності на земельну ділянку.
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Згідно з пунктом 1 статті 8 Цивільного кодексу України від
16.01.03 № 435-IV, якщо цивільні відносини не врегульовані цим
Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором,
вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших
актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом
цивільні відносини (аналогія закону).
Враховуючи вище зазначене і те, що технічно можливо розмістити
дві і більше земельні ділянки із зазначенням їх кадастрових номерів на
одному бланку державного акта, за аналогією закону можливо видавати
один бланк державного акта на кілька земельних ділянок одного
цільового призначення та виду використання, а також один бланк
державного акта на земельні ділянки лінійних об'єктів (опор ліній
електропередач, газопроводів тощо).
39. Чи платиться податок на додану вартість при операціях з
продажу земельних ділянок?
Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997
р. №168/97-ВР із змінами і доповненнями станом на 19 січня 2006 року
визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та ставки
оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від
оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та
імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку,
звітування та внесення податку до бюджету.
Стаття 5 зазначеного Закону визначає операції, що звільнені від
оподаткування. Відповідно до підпункту 5.1.17 пункту 5.1 вказаної
статті звільняються від оподаткування операції з поставки (продажу,
передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться
під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості
відповідно до законодавства. Згідно з Рішенням Конституційного Суду
України від 05.02.2004 р. № 2-рп/2004 дано офіційне тлумачення
терміну «передача», який вживається у словосполученні "звільняються
від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що
знаходяться під об’єктами нерухомості, або незабудованої землі". В
аспекті конституційного подання зазначений термін означає набуття
(перехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права
користування) на підставі відповідних юридичних актів, у тому числі за
договорами купівлі-продажу, коли така передача дозволена Земельним
кодексом України.
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40. Який порядок надання земельних ділянок на господарських
дворах колишніх КСП?
Відповідно до п.2 статті 20 Земельного кодексу України зміна
цільового призначення земель проводиться органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про
передачу цих земель у власність або надання у користування,
вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою.
Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для
цілей і в розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу
України.
Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
визначений пунктами 6-11 статті 118 зазначеного Кодексу. Згідно з цим
документом, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності для зазначених
статтею 121 ЗКУ цілей у межах норм безоплатної приватизації,
подають заяву до відповідної районної державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.
Районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська
рада розглядає заяву і в разі згоди на передачу у власність земельної
ділянки надає дозвіл на розробку проекту її відведення.
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.04 № 677.
У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або
залишення заяви без розгляду зазначене питання вирішується в
судовому порядку.
Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у
межах норм, визначених Земельним кодексом, провадиться один раз по
кожному виду використання (п.4 статті 116 Земельного кодексу
України).
41. Щодо порядку присвоєння кадастрових номерів земельним
ділянкам на території Мукачівського району.
Згідно вказівки Держкомзему України від 20 березня 2002 р. № 12
та відповідної вказівки Закарпатського обласного управління земельних
ресурсів від 05.04.02 № 5, начальників районних (міських) відділів
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земельних ресурсів зобов’язано забезпечити присвоєння кадастрових
номерів земельним ділянкам та приведення індексних кадастрових
планів згідно та у відповідності до Порядку присвоєння кадастрових
номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель.
Відповідно до абзацу 3 пункту 4 наказу Державного комітету
України по земельних ресурсах від 2 липня 2003 року № 174,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2003р. за №
641/7962, із змінами і доповненнями „Про затвердження Тимчасового
порядку ведення Державного реєстру земель” до 1 вересня 2003 року
копії індексних кадастрових карт, у тому числі в електронному вигляді,
повинні були передатись від територіальних органів земельних ресурсів
до структурних підрозділів Центру ДЗК.
Згідно Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень” від 01.07.2004р. № 1952-ІV реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень проводиться місцевим
органом державної реєстрації прав того реєстраційного (кадастрового)
округу, в якому розміщена нерухомість або більша за площею її
частина. Відповідно до пункту 2 ст. 8 цього ж закону, державний
реєстратор прав у межах своїх повноважень присвоює в установленому
законом порядку кадастровий номер об’єкту нерухомого майна.
Виходячи з вище наведеного, присвоєння кадастрових номерів на
території районів мають проводити державні реєстратори Закарпатської
регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" для
ведення єдиної кадастрово-реєстраційної системи.
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