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Зміст

Чи обов'язково платити земельний податок, хто його призначає?  
Куди звертатися для розрахунку суми?

Як орендарю використати своє переважне право на викуп земельної ділянки?

Як розірвати договір, якщо орендар не виконує свої обов'язки?

Відчуження частини земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, чи можна 
змусити сільську раду викупити всю земельну ділянку, а не тільки її частину?

Яка існує відповідальність за використання землі без дозволу (самовільне зайняття 
земельної ділянки)?

Як змінити цільове призначення приватної земельної ділянки?

Значно збільшують ставку оренди землі, чи це правомірно?

Хто має право отримати пільгу на сплату земельного податку?

Чи можу я встановити межі земельної ділянки без згоди сусіда (суміжної ділянки)?

При продажі земельної ділянки юридична особа не може скористатися переважним 
правом, що робити? 

При передачі земель до ОТГ потрібно буде перепідписувати договори оренди землі?

Продовження оренди землі на новий строк

Відмова внести договір оренди в реєстр прав нерухомості бо відбулися зміни у статуті. 
Що робити?

Як правильно оформити та укласти договір оренди землі?

ФОП-4 група, 20.5 га у користуванні. Чи це можливо та за яких умов?

Чи може сільська рада вилучити мою приватизовану земельну ділянку?

Чи обмежується розмір орендної плати з цільовим призначенням землі під багаторічні 
культури?
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Механізм передачі земель сільськогосподарського призначення ОТГ

Орендар відмовляється сплачувати кошти за оренду моєї землі.  
Як розірвати з ним угоду?

Як отримати пай? Теорія і практика

Чи будуть припинені процеси безоплатної приватизації після відкриття ринку землі?

Чи можливе відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища?

Ви орендуєте земельну ділянку і змінився власник, що робити?

Чи є відмінність в оплаті земельного податку за зрошувану земельну ділянку 

і за незрошувану?

Чи можна посадити малину або горіхові дерева чи спорудити теплицю на ділянці 
сільськогосподарського призначення?
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Що робити, якщо багатодітній матері відмовили у безкоштовній приватизації 
земельної ділянки?

40

Мораторій на виготовлення проектів із землеустрою


Як фермерське господарство може викупити землю, яку надано у постійне 
користування?	


Хто може скористатись переважним правом купівлі орендованої земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення


Чи можливий обмін земель різного цільового призначення? Чи можна, наприклад, 
обміняти земельні ділянки (дачні, ОСГ) на землі товарного виробництва?


Які подальші дії, якщо отримано відмову в обласному управлінні на приватизацію 
земельної ділянки державної власності, яка до того була видана для ведення ФГ?


Як можна вплинути на пайового власника сусідньої ділянки, який відмовляється від 
поливу й тим самим заважає сусідам запускати фрегат?


Чи можливе придбання та обмін земельного паю?


Який статус засновника фермерського господарства?
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68Чи можна вносити землю ОСГ до статутного капіталу ТОВ?


Чи правомірна реєстрація ТОВ із статутом, який складається з земельних ділянок з 
призначенням «для ведення особистого селянського господарства»?


Чи мають пенсіонери сплачувати земельний податок на ОСГ до 2 га?


Чи може ФГ користуватися земельними ділянками, які орендуються фізичними 
особами — членами ФГ? Чи можна їх зазначити в декларації ФГ по 4 групі?


Чи можлива для ФОП сільськогосподарського направлення в майбутньому проблема  
з обов'язковим використанням РРО?


Якщо ФОП передає в суборенду землі, чи повинен такий ФОП мати досвід в агро?


Яку кількість землі державної чи комунальної власності можна отримати  
при створені ФГ?


Чим відрізняється ФГ від СФГ?


Чи вважається порушенням умов договору оренди не врахування індексу  
інфляції, і коли виплати відбуваються без його врахування?


Порушення умов використання земельної ділянки за цільовим призначенням


Договір оренди, який було укладено з Райдержадміністрацією (зараз ліквідована), 
закінчився 31.12.2019. Які дії територіальної громади?


Члени ФГ успадкували корпоративні права після смерті Голови ФГ. Чи можна членам 
ФГ отримати земельну ділянку у власність із державного акту (постійне 
користування), для ведення ФГ, у розмірі паю?


Чи можна надати у власність дві земельні ділянки площею по 1 га,  
для ведення ОСГ, одній особі?


Чи може брати участь у земельних торгах ТОВ, якщо земля за цільовим призначенням 
призначена для створення ФГ?


Чи може СОК отримати безоплатно у власність земельну ділянку із земель державної 
чи комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації? Якщо так, то в яких 
розмірах і за якою процедурою?
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Чи можливе оподаткування з прибутку для ФГ як розсадника у 10%  
(КВЕД є у статуті)?


Хочу перевести землю, що є в постійному користуванні, у приватну власність,  
я є фермером з 1992 року. Як це зробити?


Фермер несвоєчасно виплачує орендну плату за земельний пай. Чи маю право 
вимагати компенсацію за несвоєчасно виплачену орендну плату?


Можна перервати договір оренди паю, якщо вже новий район чи інша ОТГ?


100% статутного капіталу залишилось у голови ФГ, який помер.  
Спадкоємців троє, два з яких є засновниками ФГ. Як надалі переоформити  
фермерське господарство на мене та обрати Головою?


За яких умов власник ділянки може викорчовувати дерева та інші насадження?


Розпаювання землі ФГ між членами ФГ


Як мешканцям села отримати 2 га, на які писали заяви,  
але які наразі перебувають в оренді?


Як відслідкувати факт здачі в оренду земель у громаді?


Які погодження потрібно пройти для організації та проведення фестивалю на 
території ділянки ОСГ? Які дозволи для розташування кемпінгу?


Чи можлива передача в оренду (користування) землі юридичній особі  
на безоплатній основі?
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Чи обовязково платити земельний податок, хто його 
призначає? Куди звертатися для перерахунку суми?
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Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, плата за землю — обов'язковий 

платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку


та орендної плати за земельні ділянки державної такомунальної власності.



Також, пп. 14.1.72 встановлено, що земельний податок — це обов'язковий платіж, що справляється з 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.



Таким чином, кожний громадянин України, який володіє рухомим або нерухомим майном, 

має сплачувати обов'язкові податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок 

кожного року мають сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені 

від такого податку за землю.



Платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, землекористувачі.


Об'єктом оподаткування є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні 

частки, які перебувають у власності.



Пунктом 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України визначено, що Верховна Рада АР Крим та органи 

місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного 

податку, що сплачується на відповідній території.



Ставки земельного податку: 

Звірка даних проводиться щодо таких питань: 

не більше 3% від нормативно-грошової оцінки землі (далі — НГО) — за земельні ділянки, НГО 
яких проведено

розміру земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

не більше 1% від НГО землі — для земель загального користування


права на використання пільги зі сплати земельного податку;


не менше 0,3% та не більше 1% від НГО землі — для сільськогосподарських угідь (пункти  
274.1 та 274.2 ст. 274 Податкового кодексу)


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Платники земельного податку мають право звернутися з письмовою заявою до 

контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки 

даних у разі виявлення розбіжностей.

розміру ставки податку;



нарахованої суми податку (п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу)

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»;

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань осіб з інвалідністю, 

реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб з інвалідністю;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.

громадські об'єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані 

громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об'єднань осіб з 

інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість 

осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, — за умови, що фонд 

оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 

відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

Від сплати податку звільняються:

Від сплати податку звільняються:

особи з інвалідністю першої і другої групи;


пенсіонери (за віком);
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У разі якщо будуть виявлені розбіжності між даними контролюючих органів та даними, 

зазначеними платником податку на підставі оригіналів відповідних документів 

(документів на право власності, користування пільгою), контролюючий орган за місцем 

знаходження земельної ділянки проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми 

податку і надсилає (вручає) платнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє 

податкове повідомлення-рішення в такому випадку вважається скасованим.



Статтею 281 Податкового кодексу України передбачено пільги щодо сплати земельного 

податку для фізичних осіб:

Статтею 282 Податкового кодексу України передбачено пільги щодо сплати податку для 

юридичних осіб:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners



09
(Зазначені підприємства та організації громадських об'єднань осіб з інвалідністю мають право 

застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається 

уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об'єднання осіб з 

інвалідністю, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, 

проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством)

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 

(ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).

Здав землю в оренду на 10 років, перші два роки орендар вчасно сплачував орендну 

плату, а останні два роки на пів року затримує оплату. Що робити?


бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України;

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і 

відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел 

фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних 

парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 

центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 

підрозділів.

Як розірвати договір, якщо орендар не виконує свої обов'язки?

на вимогу однієї сторони договір може бути достроково розірваний за рішенням суду.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Розірвання договору оренди землі передбачає два варіанти дій:

за угодою сторін;
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Щодо першого варіанту: відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України, 

розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 

законом.



Частиною третьою статті 31 Закону України «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі 

може бути розірваний за згодою сторін. У разі розірвання договору оренди землі за погодженням 

сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно 

до закону.



Щодо другого варіанту: дострокове розірвання договору оренди землі за рішенням суду.


Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі 

може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:



істотного порушення договору другою стороною (ч. 2 ст. 651 ЦКУ);


недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 

договору (ч. 1 ст. 652 ЦКУ);


випадкове знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому 

договором використанню земельної ділянки (ст. 32 Закону №161-XIV);

використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (п. «ґ» ч.1 ст. 141; п. «а» ч. 1 ст. 

143 ЗКУ);

невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону №161-XIV (ст. 32 

Закону №161-XIV), а саме:

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, 
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо 
охороняються, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом – дотримання 
зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, 
експлуатації водосховищ і ставків відповідно до затверджених в установленому порядку режимів 
роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права 
спеціального водокористування;

своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку, а в разі оренди землі в комплексі з 
розташованим на ній водним об'єктом – також орендної плати за водний об'єкт.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання 
норм і правил;

використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам (п. «г» ч. 1 ст. 

141 ЗКУ);

систематична несплата орендної плати (п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ) (під «систематичністю» 

розуміється два та більше випадки несплати орендної плати, передбаченої 

договором);
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Розірвання договору оренди відбувається шляхом подання відповідного позову до суду з 

аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.



Дійсно, найчастішою з підстав для розірвання договору оренди землі є заборгованість з орендної 

плати.



Зі змісту ст. 1, 13 Закону №161-XIV випливає, що безпосереднім правом орендодавця є своєчасне 

отримання орендної плати в установленому розмірі. В свою чергу, недотримання умов договору в 

частині сплати орендної плати має наслідком його розірвання. Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ 

підставою припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного 

податку або орендної плати.



Верховний Суд дійшов висновку, що під «систематичністю» розуміється два та більше 

випадки несплати орендної плати, передбаченої договором.



Підстава для розірвання договору виникає лише тоді, коли орендар взагалі не сплачує орендні 

платежі. Якщо ж орендар виплачує, але у меншому розмірі, то орендодавець має право вимагати 

сплати орендної плати в повному обсязі та звернутися до суду з позовом про стягнення 

заборгованості по орендній платі.



Відповідальність за несвоєчасну сплату орендної плати.


Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування 

земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.



Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі 

оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).



Орендна плата справляється у грошовій формі.



Згідно з п. «в» ч. 1 ст. 96 ЗК України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», орендодавець має 

право вимагати, а орендар повинен своєчасно вносити орендну плату.



Відповідно до ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 530 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином 

відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 

відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно 

ставляться.



Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей 

строк (термін).




Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Відповідно, якщо в укладеному договорі вказано наслідки за несвоєчасну сплату орендної плати, такі 

як сплата неустойки, пені, то тоді ви можете претендувати на компенсацію за несвоєчасну сплату.

Переважне право на викуп земельної ділянки орендарем, передбачене в Цивільному кодексі (частина 

2 статті 777 ЦК), Законі України «Про оренду землі» (стаття 9 закону), а також Законі України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення», який набув чинності 1 липня 2021 року.



По-перше, для того щоб ви могли реалізувати своє переважне право (як орендар), власник земельної 

ділянки повинен мати намір продати земельну ділянку.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Наприклад, в укладеному вами договорі оренди земельної ділянки (крім договорів укладених на 

земельні ділянки державної та комунальної власності) міститься пункт, де зазначено наступне: «за 

несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня в грошовій формі у розмірі подвійної 

ставки НБУ, чинної на день виникнення боргу». Тоді можете сміливо заявляти разом з 

вимогами про розірвання договору також про бажання стягнути пеню, визначену в договорі.



Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора 

зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір 

процентів не встановлений договором або законом.



Передбачені ст. 625 ЦК України наслідки прострочення боржником грошового зобов’язання у вигляді 

інфляційних нарахувань та 3% річних застосовуються до всіх видів зобов’язань, які мають характер 

грошових; вони не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який 

полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок 

інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним 

грошовими коштами, належними до сплати кредиторові; ці кошти нараховуються незалежно від вини 

боржника та нарахування штрафних санкцій.



Відповідно до зазначеного вище, в своєму позові про розірвання договору оренди, ви також можете 

заявляти про стягнення з боржника суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів 

не встановлений договором або законом, а також, про стягнення з боржника пені, якщо це 

передбачено умовами вашого договору.




Як орендарю використати своє переважне право на викуп 
земельної ділянки?



Відповідно до ч. 5 ст. 9 ЗУ «Про оренду землі», орендар може придбати земельну ділянку, що 

перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.

Перевірити правильність оформлення та наявність документів на земельну ділянку, що 

знаходиться в оренді. Перевірити чи внесено відомості щодо договору оренди до єдиного 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чи зареєстрована ваша ділянка в 

Державному земельному кадастрі.

Перевірити у власника земельної ділянки документи, що підтверджують право власності на таку 

ділянку. (Це можуть бути: державний акт на право приватної власності (видавалися до 1 січня 

2013 р.) або свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг із Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (видаються від 1 січня 2013 р.).

Суб’єктом переважного права, є  орендар, який може розпоряджатися орендованою земельною 

ділянкою.



Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про оренду землі», орендар має переважне право на придбання земельної 

ділянки у власність у разі продажу цієї ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона 

продається, а в разі продажу на аукціоні –  якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є 

найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.



Таким чином, ви як орендар зможете першочергово купити ділянку, якщо виплатите ціну, за якою 

вона продається. Також, це означає, що власник зможе продати ділянку іншій особі (не орендарю) у 

разі відмови орендаря від використання переважного права, та за ціною, не нижчою від тієї, яка була 

запропонована орендарю.



Власник земельної ділянки-орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі 

(цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення) орендаря про намір 

продати земельну ділянку із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається. У 

повідомленні власник земельної ділянки повинен буде вказати строк для надання 

відповіді орендарем (не менше одного місяця)



Якщо власник земельної ділянки продасть її з порушенням переважного права на купівлю, то орендар 

зможе захистити своє законне право в суді, пред’явивши до орендодавця (продавця) позов про 

переведення на нього прав та обов'язків покупця.



Наразі, в рамках підготовки до відкриття ринку землі та реалізації власного переважного 

права, рекомендуємо зробити наступні дії: 
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1.

2.

Перевірити наявність обтяжень, що можуть стати перешкодами для продажу. Наприклад, 

наявність арештів, іпотек.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

3.



Ознайомитися з нормативною грошовою оцінкою своєї ділянки. Дані про нормативну грошову 

оцінку містяться на Порталі нормативної грошової оцінки по всіх регіонах України.

14
4.

Суспільна необхідність – це обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами 

територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове 

відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому 

законом порядку.



Об'єктом відчуження можуть бути земельні ділянки (її частини), житлові будинки, інші будівлі, 

споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або 

юридичних осіб.



Примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і 

повного відшкодування їх вартості на підставах та в порядку, встановлених законом.



Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на 

них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, можуть бути 

викуплені для таких суспільних потреб:



Відчуження частини земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності; чи можна змусити сільську раду викупити всю 
земельну ділянку, а не тільки її частину?


забезпечення національної безпеки та оборони;


будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів 

та об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, 

нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, морських 

портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх 

експлуатації;

розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв 

міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України;


розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;

будівництво захисних гідротехнічних споруд;

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners



об'єктів національної безпеки і оборони;

будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, 

необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і 

матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
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лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, 

мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, 

морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, 

необхідних для їх експлуатації;

створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 

стадіонів та кладовищ;

об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

розташування об'єктів природно-заповідного фонду.

об'єктів природно-заповідного фонду;

кладовищ.

У разі неотримання згоди власника земельної ділянки з викупом об'єкта для суспільних 

потреб, цей об'єкт може бути примусово відчужений у державну чи комунальну власність 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення:

Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.



Таким чином, орган виконавчої влади у разі недосягнення згоди з Вами (власником земельної ділянки) 

щодо викупу земельної ділянки для суспільних потреб, звертається до адміністративного суду із 

позовом про примусове відчуження зазначених об'єктів.



Вимога про примусове відчуження земельної ділянки, підлягає задоволенню, в разі якщо позивач 

доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується 

відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно. 



У разі задоволення позовних вимог рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а 

також перелік та порядок надання майна замість відчуженого.



Щодо питання викупу з мотивів суспільної необхідності цілої земельної ділянки, а не лише 

її частини:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners



Відповідно до ч. 5 ст. 3 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що 

на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності», у разі, якщо відчужується частина земельної ділянки, а решта її 

площі не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, за вимогою 

власника земельної ділянки відчуженню підлягає вся земельна ділянка.



У разі, якщо відчужується частина земельної ділянки для будівництва, капітального 

ремонту, реконструкції та обслуговування автомобільних доріг, мостів, естакад та об’єктів, 

необхідних для їх експлуатації, можливість раціонального використання решти її площі за 

цільовим призначенням визначається власником, а за вимогою власника відчуженню 

підлягає вся земельна ділянка.



Вищевказана норма Закону надає пріоритет саме власнику земельної ділянки щодо вирішення питання 

про можливість подальшого використання решти площі земельної ділянки за цільовим призначенням. 

Аналогічне тлумачення цієї норми законодавства було використано Верховним Судом України у 

Постанові від 10.06.2020 року по справі №851/25/19. Таким чином, Ви як відповідач (у разі судового 

процесу щодо примусового відчуження), можете вимагати відчуження всієї земельної ділянки, а не 

лише її частини. 
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Відповідно до статті 211 Земельного Кодексу України, громадяни та юридичні особи 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

законодавства за такі порушення:

Яка існує відповідальність за використання землі без дозволу 
(самовільне зайняття земельної ділянки)?

укладення угод із порушенням земельного законодавства;

псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та 

радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та 

іншими відходами;

самовільне зайняття земельних ділянок;

розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на 

стан земель;

невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків щодо 

приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

а.

в.

б.

г.

ґ.

д.



знищення межових знаків;

непроведення рекультивації порушених земель;

приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість 

земельних ділянок;
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знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту;

порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок;

відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою; 

порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку.

е.

ж.

є.

з.

и.

ї.

і.

й.

Згідно зі статтею 1 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» 

самовільне зайняття земельної ділянки – це будь-які дії, що свідчать про фактичне використання 

земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності 

вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є 

правомірними.



Статтею 212 Земельного кодексу України передбачено повернення самовільно зайнятих земельних 

ділянок:

Адміністративна відповідальность


Підстави та порядок притягнення до такого виду відповідальності зазначаються в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення.



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 управління і за яку законом 

передбачено адміністративну відповідальність.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або 

землекористувачам без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування 

ними;

приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення 

будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які 

самовільно зайняли земельні ділянки;

повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.



Адміністративна відповідальність за земельні правопорушеннянастає, якщо ці порушення не тягнуть за 

собою кримінальної відповідальності. Наприклад, притягнення до відповідальності (адміністративної 

чи кримінальної) за самовільне зайняття земельної ділянки буде залежати від розміру шкоди, 

заподіяної її законному володільцю (стаття 53-1 КУпАП та стаття 197-1 Кримінального кодексу 

України). Такий вид відповідальності є найчастіше застосовуваним у сфері охорони земель!



Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає 12 складів адміністративних 

правопорушень щодо використання та охорони земель:
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ст. 52. Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і 

радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, 

виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами. Штраф 

складає: на громадян — від 20 до 80 нмдг (від 340 до 1360 грн.); на посадових осіб, громадян — 

суб'єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

ст. 53. 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. Штраф складає: на громадян — від 5 до 25 

нмдг (від 85 до 425 грн.); на посадових осіб — від 15 до 30 нмдг (від 255 до 510 грн.)

1.

2.

ст. 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки. Штраф складає: на громадян — від 

10 до 50 нмдг (від 170 до 850 грн.); на посадових осіб — від 20 до 100 нмдг  

(від 340 до 1700 грн.)


ст. 53-2. Перекручення даних державного земельного кадастру, а також 

приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, 

наявність земель запасу або резервного фонду. Штраф складає: на посадових осіб — 

від 5 до 20 нмдг (від 85 до 340 грн.)


ст. 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання 

родючого шару ґрунту. Штраф складає: на громадян — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 

340 грн.); на посадових осіб — від 20 до 50 нмдг (від 340 до 850 грн.)


ст. 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель. 

Штраф складає: на громадян — від 30 до 70 нмдг (від 510 до 1190 грн); на посадових 

осіб — від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)


ст. 53-5. Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановленого 

законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із 

землеустрою. Штраф складає: від 30 до 50 нмдг (від 510 до 850 грн.)

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

3.

4.

5.

6.

7.



ст. 53-6. Порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом 

документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких 

відомостей. Штраф складає: на державних кадастрових реєстраторів — від 20 до 50 нмдг (від 

340 до 850 грн.)


ст. 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків 

щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням. Штраф складає: на 

громадян — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.); на посадових осіб — від 15 до 30 нмдг (від 

255 до 510 грн.) Непроведення рекультивації порушених земель. Штраф складає: на громадян — 

від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.); на посадових осіб — від 10 до 30 нмдг (від 170 до 510 

грн.)


ст. 55. Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою. Штраф 

складає: на громадян — від 5 до 20 нмдг (від 85 до 340 грн.); на посадових осіб — від 15 до 30 

нмдг (від 255 до 510 грн.)


ст. 56. Знищення громадянами межових знаків меж землекористувань. Штраф складає: від 5 до 

10 нмдг (від 85 до 170 грн.)


ст. 188-5. 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. Штраф складає: на 

громадян — від 9 до 15 нмдг (від 153 до 255 грн.); на посадових осіб — від 15 до 45 нмдг  

(від 255 до 765 грн.)
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8.

1.

9.

10.

11.

12.

Кримінальна відповідальність


Кримінальним Кодексом України передбачено 5 складів злочину  у сфері охорони земель. 


ч. 1 ст. 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її 

законному володільцю або власнику. Карається: штрафом від 200 до 300 нмдг (від 

3400 до 5100 грн.) або арештом на строк до 6 місяців. 

ч. 2 ст. 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за 

кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних 

ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, 

санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель. Карається: 

обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на строк до 2 років. 

ч. 3. ст. 197-1. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній 

ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті. Карається: штрафом від 300 до 500 нмдг (від 

5100 грн. до 8500 грн.) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 

років.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners



ч. 4. ст. 197-1. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній 

ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за таке 

саме кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, передбачене частиною 

третьою цієї статті. Карається: позбавленням волі на строк від 1 до 3 років. 


ст. 239. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, 

шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, 

якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля. Карається: штрафом від 

1000 до 4000 тис. нмдг або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років.


ст. 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це 

створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. Карається: штрафом від 1000 

до 3000 тисяч нмдг або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.


ст. 239-2. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в 

особливо великих розмірах. Карається: штрафом від 1000 до 3000 тисяч нмдг або обмеженням 

волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років.


ст. 254. Безгосподарне використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату 

їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, 

порушення структури ґрунту. Карається: штрафом від 1000 до 3000 тисяч нмдг або обмеженням 

волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років або без такого. 
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2.

3.

4.

5.

Таким чином, відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки залежить від 

розміру шкоди, завданої цим правопорушенням. Таке правопорушення підлягає як 

адміністративній (ст. 53-1 КУпАП), так і кримінальній (ст. 197-1 КК) відповідальності.



Цивільно- правова відповідальність


Цивільно-правова відповідальність — це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або 

неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних 

цивільних прав другої сторони. Захист цивільних прав здійснюється в установленому порядку 

загальним судом, арбітражним або третейським судом. Мета цивільно-правової відповідальності — 

відновлення порушених майнових прав.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners



Цивільно-правова відповідальність полягає у застосуванні до порушника таких заходів:



У земельних правовідносинах цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні збитків, 

завданих державі, територіальній громаді, фізичним або юридичним особами певним протиправним 

діянням, що порушує земельне законодавство України.


Відповідно до ч.1 ст. 15 ЦКУ кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його 

порушення, невизнання або оспорювання. 


П. 8 ст.16 ЦКУ, встановлено один із способів захисту відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди.


Способи захисту прав громадян у сфері земельних відносин визначено ст 152 ЗКУ, відповідно до якої 

власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його 

прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною 

ділянкою, і відшкодування завданих збитків.


Відповідно до статті 156 ЗКУ, підставами відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам є:


відшкодування збитків;


виплата неустойки (штрафу, пені);


відшкодування шкоди;


виконання основних обов'язків.



вилучення (викуп) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників 

для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;


тимчасове зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників 

для інших видів використання;


встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;


погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських 

угідь, лісових земель та чагарників;


приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для 

використання стан;


неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки.

а.

б.

в.

г.

ґ.

д.

Відповідно до ст. 22 ЦКУ, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має 

право на їх відшкодування. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Згідно зі ст. 157 ЗКУ, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які 

використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і 

землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок 

хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими 

відходами і стічними водами.


Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, 

районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) 

рад (постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284).



Дії особи у разі виявлення самовільного використання земельної ділянки:


звернутись до правоохоронних органів;


звернутись до відповідного органу, на який покладено функції зі здійснення державного нагляду 

(контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства, — Головного управління 

Держгеокадастру у відповідній області.


звернутись до суду із позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

Необідно оформити нотаріально засвідчену заяву на зміну цільового призначення, підписану 

власником. Така заява буде підставою для розробки проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки.


Далі передбачається розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення земельних 

ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Для розроблення такого 

проекту Вам необхідно буде звернутися до землевпорядної організації, що має у своєму  

штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників. Наголошуємо! Розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться у приватній власності (цільове 

призначення якої Ви хочете змінити), не потребує отримання дозволів у органів виконавчої 

влади.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

1.

2.

Змінити цільове призначення Вашої (приватної) земельної ділянки, можливо за таким алгоритмом: 

Як змінити цільове призначення приватної земельної ділянки?
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Далі проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню органами 

виконавчої влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України. Уповноважений орган 

має на підставі проекту відведення земельної ділянки прийняти рішення про зміну цільового 

призначення земельної ділянки, або ж відмову в такій зміні. Підставами такої відмови можуть 

бути:

невідповідність запроектованого цільового призначення вимогам закону або прийнятих 

відповідно до нього нормативно-правових актів,


неузгодженість цільового призначення земельної ділянки вимогам затвердженої 

містобудівної документації або документації із землеустрою.

Відмова уповноваженого органу у зміні цільового призначення земельної ділянки може бути 

оскаржена в суді.


Наступним кроком Вам необхідно буде звернутися до державного кадастрового реєстратора із 

заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку. До заяви додається розроблений 

та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документа. Строк розгляду заяви складає 

14 днів. Якщо подані документи складені вірно, державний кадастровий реєстратор вносить 

відомості про зміну цільового призначення Вашої земельної ділянки до Державного земельного 

кадастру.


Останній етап – це реєстрація прав на нерухоме майно в державному реєстрі,  

та отримання витягу. 


3.

4.

5.

Продовження оренди землі на новий строк

Статтею 33 Закону України «Про оренду землі» визначено, що орендар має переважне право на 

укладення договору оренди землі на новий строк.


Так, після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно 

виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення 

договору оренди землі на новий строк.


Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на 

новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди 

землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії 

договору оренди землі. 


До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар повинен додати 

проект договору.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою 

сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору 

переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.


Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом 

договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за 

необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. 


У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі 

рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або 

користування, згідно із статтею 122 Земельного кодексу України. За наявності заперечень 

орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк, орендарю направляється 

лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.


Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені 

в суді.


Це питання регулюється «Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі» та Земельним кодексом України.


Встановлення меж земельної ділянки.


Спочатку власник земельної ділянки має звернутися до землевпорядної організації та укласти з нею 

договір на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). Таку організацію власник земельної ділянки може обрати самостійно. Оплата 

таких послуг буде регулюватися укладеним договором.


Відповідно до ст. 106 Земельного кодексу України, Власник земельної ділянки має право вимагати від 

власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню 

межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Види межових 

знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Витрати на встановлення 

суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено 

угодою між ними.


Відповідно до п. 3.12. «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та їх закріплення межовими знаками», закріплення межовими знаками меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) 

земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним 

(ними) особою.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Чи можу я встановити межі земельної ділянки  
без згоди сусіда (суміжної ділянки)?

24



Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час 

проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до 

початку робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур'єрською поштою, 

телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію 

повідомлення.


Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження  

яких невідоме, повідомляються про час проведення  робіт із закріплення межовими знаками 

поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на  місцевості) через оголошення у пресі за 

місцезнаходженням земельної ділянки.


Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може 

здійснюватися за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у 

випадку їх нез'явлення, якщо вони були належним чином повідомлені про час проведення 

вищезазначених робіт, про що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання.


Крім вищезазначених норм, часто  розробник документації із землеустрою складає додаток до такого 

акта довільної форми, в якому зазначаються причини відсутності підпису того чи іншого власника 

(користувача) суміжної земельної ділянки. Також, у пакет документів із технічною документацією 

може бути додано оригінал письмового повідомлення суміжного землекористувача. 


За умови вчинення наведених вище дій, які документально підтверджують факт відсутності суміжних 

землевласників або їх необґрунтованої відмови від підписання, земельну ділянку на підставі такої 

документації із землеустрою мають зареєструвати у Державному земельному кадастрі.


Пам’ятайте, що самовільне встановлення меж є незаконним і повинно відбуватися лише у присутності 

власників (користувачів) цієї та суміжних ділянок або уповноважених ними осіб. 


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 

(ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).


Укладення договору оренди земельної ділянки можливе:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

щодо земель приватної власності;


щодо земель державної або комунальної власності.


Як правильно оформити та укласти договір оренди землі?
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Сторони договору можуть домовитися про встановлення будь-якого розміру орендної плати, але не 

менше, ніж 3 % визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки.


Згідно п. «в» ч. 1 ст. 96 ЗК України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», орендодавець має 

право вимагати, а орендар повинен своєчасно вносити орендну плату.


Орендна плата може сплачуватися у грошовій формі або у натуральній формі. Орендна плата за 

земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності, сплачується виключно у 

грошовій формі.


Якщо договір не містить хоча б одну з істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний судом 

недійсним.


Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

щодо земель приватної власності;


щодо земель державної або комунальної власності.


26
Залежно від форми власності (приватна, державна, комунальна) передбачено різну процедуру 

оформлення права користування та різний перелік необхідних для укладення документів.


Підставою для укладення договору оренди державної чи комунальної землі є рішення органу 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Порядок цієї процедури зазначено  

статтею 123 Земельного кодексу України.


Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до 

відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. У клопотанні 

зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної 

ділянки). Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 123.


Відповідний орган виконавчої влади у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову 

в його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця 

розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.


Що має бути зазначено в договорі оренди землі?



Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського 

господарства не може бути меншим як 7 років.


Договір оренди землі укладається у письмовій формі й за бажанням однієї зі сторін може бути 

посвідчений нотаріально.


Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з 

моменту державної реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


Є рішення щодо збільшення ставки оренди с/г землі до 12%. У наших договорах ставка 

5%, це багаторічні насадження за документами. Чи можуть так кардинально підвищити 

оренду землі?


Орендна плата є складовою оплати за землю.


Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, а також головним документом, який 

встановлює розмір орендної плати, є договір оренди земельної ділянки.


Відповідно до такого договору, орендодавець (у нашому випадку — орган місцевого самоврядування) 

зобов’язаний за плату передати орендареві (суб’єкту господарювання) земельну ділянку у володіння і 

користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно 

до умов договору та відповідно до вимог земельного законодавства.


Договір оренди земельної ділянки є дійсним лише за наявності в ньому всіх істотних умов  

(ст. 15 Закону про оренду землі), зокрема:


1.

У договорі оренди земельної ділянки мають бути вказані всі дані для розрахунку орендної плати, а 

саме:

об'єкт оренди (місце розташування, розмір земельної ділянки та кадастровий номер (якщо 

існує));


строк дії договору оренди;


орендна плата із зазначенням її розміру, способу та умов розрахунків,  

порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату, індексації.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

розмір взятої в оренду земельної ділянки, що визначається за погодженням з органом місцевого 

самоврядування;

Значно збільшують ставку оренди землі, чи це правомірно? 
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нормативно-грошова оцінка земельної ділянки;


розмір орендної плати. Про розмір орендної плати суб'єкту господарювання необхідно 

домовлятися безпосередньо з органом місцевого самоврядування.


не може бути меншою за 3% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. ( пп. 288.5.1 

ПКУ);


не може перевищувати 12 % нормативно-грошової оцінки земельної ділянки п.п. 288.5.2 ПКУ);


може перевищувати граничний розмір орендної плати, наведений вище, у разі визначення 

орендаря на конкурентних засадах.


зміни умов господарювання, передбачених договором;


зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством;


погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено 

документами;


в інших випадках, передбачених законом.

2.

3.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди.


Але, відповідно до пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України, річна сума орендного 

платежу:

Орган місцевого самоврядування та орендар мають право вносити зміни до діючого договору оренди, 

зокрема переглядати розмір орендної плати, (відповідно до п. 13 Типового договору оренди земельної 

ділянки).


Відповідно до положень Типового договору оренди земельної ділянки, розмір орендної плати 

переглядається у разі:

Найчастіше розмір орендної плати переглядається орендодавцем через зміну розміру 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, який безпосередньо впливає на розмір орендної 

плати, або зміну розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації.


Відповідно до Податкового кодексу України, саме договір оренди є тим документом, в якому визначено 

розмір орендної плати. Зміни, щодо розміру орендної плати вносяться до договору оренди земельної 

ділянки, лише за взаємною згодою сторін (ст. 30 Закону про оренду землі).


Внесення змін щодо річної суми орендного платежу оформлюється шляхом укладання додаткової 

угоди до договору оренди землі.


Якщо орендарю і орендодавцю не вдалося досягти згоди щодо зміни умов договору оренди в частині 

оплати, спір вирішується в судовому порядку.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

а.

б.

в.
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До того часу, доки ви не внесли зміни до діючого договору оренди земельної ділянки (де у Вас 

зазначена інша ставка орендного платежу), орендну плату ви маєте сплачувати виходячи з розмірів, 

указаних у нинішньому договорі оренди.


У разі якщо, ви не хочете сперечатися з органом місцевого самоврядування щодо, розміру орендної 

плати, то після виявлення ініціативи з боку орендодавця про підвищення ставки орендної плати, маєте 

підписати додаткову угоду, в якій буде визначено нову річну суму орендної плати. Якщо ж ні, то 

відстоювати свої інтереси та доводити у суді, що така сума є завищеною, та не обґрунтованою.

Подавали документи, щоб внести договір оренди в реєстр прав нерухомості. Але отримали 

відмову, бо тоді недогледіли, що головою за реєстром була інша людина. Яким чином 

виправити це? Чи достатньо буде якогось наказу? Договір підписувала засновниця, але 

тоді за реєстром головою числився брат.


Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (далі – Закон), державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі 

державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або 

припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (стаття 2).


Статтею 4 Закону встановлено, що державній реєстрації прав підлягають, зокрема, право постійного 

користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки.


У даному випадку необхідно перевірити, які повноваження були наявні на момент підписання у 

засновниці, бо вона є підписантом договору. На підтвердження її повноважень щодо вчинення цього 

правочину (підписання нею договору) необхідно надати: довіреність або статут, де зазначено такі 

повноваження. Та з доповненим пакетом документів звернутися до реєстратора для внесення 

договору оренди в реєстр.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Передачу земель із державної власності в комунальну здійснює орган, який розпоряджається такими 

землями. Фактично змінюється власник-орендодавець таких земель.

Відмова внести договір оренди в реєстр прав нерухомості  
бо відбулися зміни у статуті. Що робити?

При передачі земель до ОТГ потрібно буде  
перепідписувати договори оренди землі?
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Тож після отримання ділянок у комунальну власність усі питання їх виділення, передання в оренду 

адресуються до ОТГ, на території якої вони розташовані. Зазначимо: зміна орендодавця не впливає на 

умови та не припиняє дію укладених договорів оренди земельних ділянок (далі – договір), якщо інше не 

передбачено таким договором (ст. 32 Закону від 06.10.98 № 161-XIV «Про оренду землі»).


Тобто передача земель до ОТГ (зміна розпорядника, тобто орендодавця) не означає автоматичну 

зміну умов або дострокове припинення договору. Такі обставини можуть бути, якщо це прямо 

передбачено Вашим договором. Тому, необхідно перевірити свої договори на наявність чи відсутність 

умови про зміну орендодавця.


Якщо у договорі взагалі не прописано положень про зміну орендодавця, то діятиме правило 

відсутності впливу на договір.


Відповідно, до ОТГ перейдуть права та обов'язки попереднього розпорядника земельної ділянки, щодо 

якої укладено договір (оренда, емфітевзис, сервітут). У разі переходу права власності від держави до 

громади або навпаки, публікується повідомлення у друкованих ЗМІ, у якому вказуються кадастрові 

номери, місце розташування та площі земельних ділянок (ст. 148 ЗК).


Так, наприклад, ОТГ має інформувати всіх орендарів на території, що їй належить, про те, що їхні 

об'єкти оренди (конкретні ділянки) передано актом приймання-передачі до комунальної власності. 

Вносити зміни до договору та вказувати нового орендодавця — необов'язково. Зміни стосовно нового 

власника/розпорядника земельної ділянки вносяться до договору виключно за згодою сторін  

(ст. 148 ЗК). Тобто сторони вирішують самі, чи треба укладати додаткову угоду із зазначенням 

нового/належного орендодавця.


Наприклад: ОТГ отримало від Держгеокадастру земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, що розташована за межами населеного пункту. Відповідно, дія договору укладеного між 

особою і Держгеокадастром не припиняється (якщо інше прямо не визначено в договорі).


З моменту передачі земельної ділянки до ОТГ, з усіх питань щодо користування варто звертатися до 

нового власника/розпорядника ОТГ, адже до них переходять права та обов'язки попереднього 

власника земельної ділянки за чинними договорами оренди. За згодою сторін договору оренди, до 

договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.


Чи обмежується розмір орендної плати з цільовим 
призначенням землі під багаторічні культури?

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про оренду землі», розмір, умови і строки внесення 

орендної  плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім 

строків внесення орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності, які встановлюються відповідно  до  Податкового кодексу України).

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Відповідно до ст. 288.5. Податкового кодексу України, розмір орендної плати встановлюється у 

договорі оренди, але річна сума платежу:


не може бути меншою за розмір земельного податку:

не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;


може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у 

разі визначення орендаря на конкурентних засадах;


для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати 

розміру земельного податку;


для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка 

нормативної грошової оцінки.


Виходячи із зазначеного вище, розмір орендної плати для земель з цільовим 

призначенням під багаторічні культури встановлюється за рівні з іншими категоріями 

земель, особливостей для цього виду земель Податковим кодексом не передбачено. 


При продажі земельної ділянки юридична особа не може 
скористатися переважним правом, що робити?

До прикладу, є громадянин України, який хоче продати свою земельну ділянку (пай), 

однак ця ділянка є в оренді у юридичної особи. Відтак у цієї юридичної особи є переважне 

право на купівлю цієї ділянки. Однак юридичні особи зможуть набувати землю лише після 

01.01.2024. Яким чином громадянину продати свою ділянку (пай), якщо юридична особа 

має переважне право і не хоче відмовлятись (чи передавати третій стороні) своє 

переважне право)?

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, — у розмірі не більше  

3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше  

1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь — не менше  

0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;


для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, — у розмірі не більше  

5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або 

по області, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по 

області;
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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення», набуття чинності якого, відбудеться 01.07.2021 року, 

пунктом 15, статті 145, встановлюється — заборона до 1 січня 2024 року купівлі-продажу або 

відчуження в інший спосіб на користь юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній 

власності та віднесені до земель 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), крім переходу до банків права власності на 

земельні ділянки як предмет застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну (міни) відповідно 

до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою 

нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не 

більше 10 відсотків, та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.


Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом 

відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленого цим підпунктом, у частині їх 

купівлі-продажу та відчуження в інший спосіб на користь юридичних осіб, а так само в частині 

передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на користь юридичних 

осіб на майбутнє (у тому числі укладення попередніх договорів), є недійсними з моменту їх укладення 

(посвідчення);


Щодо переважного права: частиною 2 статті 131 Земельного кодексу (з 01.07.2021 року) 

встановлюється, що купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного 

права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його 

суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.


Таким чином, якщо строк договору оренди земельної ділянки юридичної особи спливе до зняття 

заборони щодо купівлі-продажу земельних ділянок на користь юридичних осіб (до 01.01.2024), 

використати своє переважне право така юрособа, відповідно до п. 15 ст. 145 Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення», не зможе. Таким чином, у орендодавця є повне право продати цю земельну ділянку 

іншій особі.


Тобто, юридична особа до 01.01.2024 року, не є суб’єктом переважного права в розумінні Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення».


ФОП-4 група, 20,5 га у користуванні.  
Чи це можливо та за яких умов?

Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, четверта група — 

сільськогосподарські товаровиробники:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, 

зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»,  

за умови виконання сукупності таких вимог:

У випадку якщо площа земель, що перебувають у користуванні, перебільшує встановлені норми для 

ФОП на четвертій групі, Вам потрібно знати про наступне: для того щоб і надалі бути на четвертій 

групі спрощеної системи оподаткування, Вам необхідно створити юридичну особу – наприклад, 

Фермерське господарство: площа земель такого суб'єкта не обмежується 20 гектарами. 


Єдиною умовою для юридичних осіб, що перебувають на четвертій групі спрощеної системи 

оподаткування (для сільськогосподарських товаровиробників), є те, що юридичні особи незалежно від 

організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік, що дорівнює або перевищує 75 відсотків (підпункту 4 пункту 

291.4 статті 291 Податкового кодексу України).


Також, можете спробувати знайти іншу земельну ділянку для власного господарства, розмір якої не 

буде перевищувати граничних норм у 20 гектарів.


В інших випадках (без створення юридичної особи) Вам доведеться перейти на третю групу 

оподаткування або на загальну систему.


здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, 

збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її 

продаж;


провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;


не використовують працю найманих осіб;


членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні 

частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;


площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності 

та/або користуванні членів фермерського господарства становить  

не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів!


Хто має право отримати пільгу на сплату земельного податку? 

Куди податкова надсилає податкові повідомлення про сплату земельного податку та 

орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності?

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Кожний громадянин України, який володіє рухомим або нерухомим майном має сплачувати обов’язкові 

податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок кожного року мають сплачувати земельний 

податок, крім випадків, коли вони звільнені від такого податку за землю.


Відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку 

на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності.


Платниками земельного податку є:

Об'єктом оподаткування є:

власники земельних ділянок;


землекористувачі.


земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;


земельні частки, які перебувають у власності.


особи з інвалідністю першої і другої групи;


фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;


пенсіонери (за віком);


ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту";


фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.


санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань осіб з інвалідністю, 

реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб з інвалідністю;

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Статтею 281 Податкового кодексу України передбачено пільги щодо сплати земельного 

податку для фізичних осіб: 


Від сплати податку звільняються:


Статтею 282 Податкового кодексу України передбачено пільги щодо сплати податку для юридичних 

осіб. Від сплати податку звільняються:
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громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані 

громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість 

осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати 

праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці;


(Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю 

мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування 

такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». У разі 

порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх 

підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 

проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із 

законодавством)


бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України;


дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел 

фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних 

парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;


державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і 

відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;


державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 

центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 

підрозділів.


сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до 

закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного 

відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених 

сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського 

господарства;

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Відповідно до ст. 283 ПКУ, не сплачується податок за:
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землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії 

сільськогосподарського освоєння;


земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються 

для випробування сортів сільськогосподарських культур;


землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під 

проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, 

кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками;


паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні 

та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні 

споруди;


майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання 

паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, 

виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності;


земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських 

(селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх 

у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та 

розсадниками багаторічних плодових насаджень;


земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;


земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до 

міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній 

основі;


земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 

необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) 

яких зареєстровано у встановленому законом порядку.


Для отримання пільги Вам необхідно буде звернутись до контролюючого органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують 

право на пільгу: посвідчення особи з інвалідністю або довідку медико-соціальної експертної комісії; 

посвідчення батьків багатодітної сім'ї; пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення «Учасник бойових 

дій», «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім'ї військовослужбовця, який 

загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби», «Учасник ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія) 

тощо.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок 

одного виду, площа яких перевищує межі граничних норм, така особа до 1 травня поточного року 

подає письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої 

земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.


Межі граничних норм:

Податкова інспекція обчислює суми земельного податку та надсилає або вручає особисто 

платнику податку за місцем його реєстрації (прописки) до 1 липня поточного року 

повідомлення-рішення. Фізичні особи мають сплатити земельний податок протягом 60 

днів з дня вручення повідомлення-рішення. 


Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, 

якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем 

проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням 

про вручення. У разі якщо контролюючий орган не надіслав податкове 

повідомлення-рішення у встановлені строки, фізичні особи звільняються від 

відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.


Якщо Ви виявили розбіжності або неточності у відомостях про земельну ділянку, що були 

надані контролюючими органами, Вам необхідно звернутись до контролюючого органу за 

місцем знаходження земельної ділянки з оригіналами документів на право власності, 

користування пільгою для проведення звірки та уточнення даних.


Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на 

них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, 

можуть бути викуплені для таких суспільних потреб:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Чи може сільська рада вилучити мою  
приватизовану земельну ділянку?

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;


для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 

гектара, в містах − не більш як 0,10 гектара;


для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;


для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;


для ведення садівництва − не більш як 0,12 гектара.
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забезпечення національної безпеки і оборони;


будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів 

транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та 

водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових 

терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;


розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв 

міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України;


розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;


будівництво захисних гідротехнічних споруд;


будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, 

необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і 

матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;


створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 

стадіонів та кладовищ;


розташування об'єктів природно-заповідного фонду.

об'єктів викупу, їх місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково — площі, кадастрового 

номера (за наявності), категорії земель;


мети викупу;


умов викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов'язаних 

з викупом), а також відомостей про земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що 

можуть бути надані замість викуплених;


прав і обов'язків власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній 

розміщено, які виникли у зв'язку з їх викупом відповідно до закону.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп 

земельної ділянки, зобов'язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п'яти 

днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу. 


Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під 

розписку.


У письмовому повідомленні, що надсилається власнику земельної ділянки, яка підлягає викупу для 

суспільних потреб, зазначається інформація щодо:
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До інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає 

викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.


Власник земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 

протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) має 

письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади про надання згоди на 

проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.


Крім викупу для суспільних потреб, міська рада може запропонувати та передати взамін іншу 

земельну ділянку, для чого необхідно буде укласти договір міни.


Викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, може здійснюватися 

лише за згодою їх власників. У разі досягнення згоди щодо викупу земельної ділянки, сторони 

укладають договір купівлі-продажу.


У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, з викупом об’єкта для суспільних 

потреб, цей об’єкт може бути примусово відчужений у державну чи комунальну власність 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення:


Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.


Таким чином, орган виконавчої влади у разі недосягнення згоди з Вами (власником земельної ділянки) 

щодо викупу земельної ділянки для суспільних потреб, звертається до адміністративного суду із 

позовом про примусове відчуження зазначених об'єктів.


Вимога про примусове відчуження земельної ділянки, підлягає задоволенню, у разі якщо позивач 

(ОМС) доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких 

відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно. 


У разі задоволення позовних вимог рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а 

також перелік та порядок надання майна замість відчуженого. 


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

об'єктів національної безпеки і оборони;


лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, 

магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, морських портів, нафтових і 

газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;


об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;


об'єктів природно-заповідного фонду;


кладовищ.
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Питання:


Дві фізичні особи подали клопотання до Держгеокадастру для отримання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою та виділення по 2 га с/г угідь в межах безкоштовної приватизації. 


Земельна ділянка, на яку претендують дві особи, має кадастровий номер і знаходиться в межах ОТГ, 

але не перебуває у їхній власності, тому що до об'єднання ділянка була за межами населеного пункту і 

на даний момент вона у державній власності. Ця земельна ділянка 6 га під кадастровим номером, з 

них 2 га запрошує учасник АТО і ще 2 га — багатодітна мати. Крім того, до клопотання ми надаємо 

рішення місцевої влади про те, що вона не заперечує проти надання нам такого дозволу. 


У листопаді було поданні два таких клопотання до місцевої ради, і у грудні нам надходить два накази: 

1) Про надання дозволу учаснику АТО на розроблення проекту землеустрою і 

2) Про відмову в наданні дозволу багатодітній матері. 


Обидва накази підписані однією і тією ж людиною + ці дві ділянки суміжні і знаходяться під одним 

кадастровим номером. 


Відмову аргументують тим, що є постанова Кабінету Міністрів України №1113  «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин» про  забезпечення передачі земель державної 

власності до комунальної власності і мотивують тим, що відбувається передача земель, тому вони 

відмовляють. Хоча з листопада по сьогоднішній день передачі земель не відбулося, ця інформація є на 

сайті, також ми очікуємо відповідь на запит від місцевої влади, що землю вони ще не отримали (немає 

актів передачі/приймання). 


Яким чином вийти з такої ситуації, щоб багатодітна мати отримала дозвіл на ці 2 га? Наскільки такі дії 

чиновників законні? Як нам діяти далі, куди звертатись? 

Відповідь:


Відповідно до ст. 116 Земельного Кодексу України, громадяни 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 або за результатами аукціону.


Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі 

земельних ділянок у власність або надання їх у користування.


Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Що робити, якщо багатодітній матері відмовили  
у безкоштовній приватизації земельної ділянки? 
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приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;


одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;


одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм 

безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.


Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим 

Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.


Відповідно до ст. 118 Земельного Кодексу України, 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 та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), 

індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної 

приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 


У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До 

клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 

ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 

користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві  

або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства). 


Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією 

статтею.


Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його 

наданні. 


Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише: невідповідність місця 

розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

а.

б.

в.
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Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян 

суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що 

обумовлюються угодою сторін.


Також зазначаємо, що якщо у місячний термін відповідний орган виконавчої влади, не 

надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

або мотивовану відмову у його наданні, то Ви маєте право замовити розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що 

необхідно письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади, як це передбачено 

ч. 3 ст. 123 Земельного Кодексу України. 


Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної 

експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку 

такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання її у власність.


Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі 

земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути 

оскаржені в суді.


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.


Із зазначеного вище, можемо дійти висновку що такої підстави для відмови як: «що є 

постанова каб. міністрів 1113, про те, що забезпечити передачу земель держ. власності в комунальну 

власність...», що відбувається передача земель, тому задовольнити клопотання не можливо», — не 

існує, адже ч. 7 ст. 118 ЗК  встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у 

задоволенні клопотання. 


Такими підставами можуть бути лише: невідповідність місця розташування об'єкта вимогам 

законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 

пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою 

щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.


Варіацій незаконних відмов, наданих Держгеокадастром чи органом місцевого самоврядування, є 

безліч, найчастіші це: «бажана до відведення земельна ділянка передана у комунальну власність»; 

невідповідність місця розташування об'єкта» (без зазначення в чому полягає така невідповідність); 

«клопотання не відповідає вимогам чинного законодавства» (без зазначення, в чому полягає така 

невідповідність) і т.д.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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У разі якщо Ви впевнені, що клопотання було подано Вами з додержанням необхідних 

норм законодавства (а саме, ч. 6 ст. 118 ЗК) належному власнику земельної ділянки, а 

підстава відмови зазначена у відповіді на Ваше клопотання, не відповідає ч. 7 ст. 118 ЗК – 

звертайтеся до суду для відновлення порушеного права на безоплатну приватизацію. 


Для оскарження незаконної відмови у наданні дозволу, Вам необхідно звернутися до 

Окружного Адміністративного суду Вашої області, з позовною заявою щодо визнання 

протиправним наказу про відмову в наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо (поділу, відведення…) земельної ділянки та зобов'язати вчинити дії.


Запорізький Держгеокадастр не передає  землю ОТГ. Причина не відома. Як бути у цій 

ситуації? 


16 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1113, яка запускає механізм 

повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об‘єднаним 

територіальним громадам нашої держави. 


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113, 

Держгеокадастру необхідно було забезпечити: 


прискорення проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної 

власності; 


передачу з 17 листопада 2020 р. земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність відповідно до статті 117 Земельного кодексу 

України; 


передачу в комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності, включених до переліків земельних ділянок, права на які виставляються на 

земельні торги, після оприлюднення результатів земельних торгів та укладення договорів 

оренди (емфітевзису) таких земельних ділянок відповідно до статті 117 Земельного кодексу 

України; 


передачу в комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності, щодо яких надано дозволи на розроблення документації із землеустрою, у 

разі, коли до 15 грудня 2020 р. документацію із землеустрою не подано на затвердження до 

територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, відповідно 

до статті 117 Земельного кодексу України; 

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Механізм передачі земель сільськогосподарського  
призначення ОТГ

1.

2.

3.

4.
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у разі відмови органів місцевого самоврядування від підписання акту приймання-передачі 

земельних ділянок, зазначених у підпункті 1 цього пункту, вжиття заходів до включення 

відповідних земельних ділянок до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на 

земельні торги з урахуванням вимог Земельного кодексу України. 


колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських 

кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі 

радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх 

числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому 

законодавством порядку;


громадяни — спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;


громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на 

земельну частку (пай);


громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного 

(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, 

що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на 

момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або 

інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у 

сільській місцевості.


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

З урахуванням положень, зазначених у Постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. 

№ 1113 та Указу Президента №449/2020 від 15.10.2020 року, дати закінчення передачі земель до 

ОТГ не існує. Тому передача земель (станом на 18.03.2021 р.) не завершена, тобто землі можуть бути 

передані до ОТГ найближчим часом. 


Для отримання більш точної відповіді з приводу строків та причин затягування процесу передачі 

земель Ви можете звернутися із запитом на публічну інформацію до регіонального Держгеокадастру, 

строк відповіді на такий запит становить 5 днів. 


Земельний пай є ділянкою землі, виділеною в результаті розподілу земель колективних 

сільськогосподарських підприємств серед його членів.


Відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»


Право на земельну частку (пай) мають:

5.

Як отримати пай? Теорія і практика
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Для реалізації права на земельну частку (пай), особа яка бажає отримати такий пай 

зобов’язана підтвердити наявність такого права.


Основним документом, що посвідчує право особи на земельну частку (пай), є сертифікат на право на 

земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.


Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), також є:


Документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) громадян України, евакуйованих із зони 

відчуження, відселених із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного 

відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали 

радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були 

членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які 

проживають у сільській місцевості, є трудова книжка члена колективного або іншого 

сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї.


Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати 

належну їм земельну частку (пай) подають до відповідної сільської, селищної, міської ради 

заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).


Земельна частка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як правило, однією земельною 

ділянкою. За бажанням власника земельної частки (паю) йому можуть бути виділені в натурі (на 

місцевості) дві земельні ділянки з різним складом сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні 

насадження, сінокоси або пасовища). У разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) у 

натурі (на місцевості) більшістю власників земельних часток (паїв) у межах одного 

сільськогосподарського підприємства відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про 

розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).


Тобто, якщо Ви підпадаєте під категорію громадян, які дійсно мають право на земельну 

частку (пай), можете звертатися до органів місцевого самоврядування з відповідною 

заявою. В іншому випадку, Ви можете отримати земельну ділянку в рамках безоплатної 

приватизації земель!


Для того щоб отримати безоплатно у власність земельну ділянку із земель державної або комунальної 

власності у межах норм безоплатної приватизації, а саме: Відповідно до ст. 121 ЗК України, 

громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності в таких розмірах:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

свідоцтво про право на спадщину;


посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни,  

до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);


рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).
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для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для 

членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 

міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, 

міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки 

(паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських 

підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як 

середній по району;


для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;


для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;


для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в 

містах — не більше 0,10 гектара;


для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;


для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.


Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого 

селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної 

частки (паю).


Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв'язку з набуттям 

ним права власності на житловий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної 

ділянки відповідного цільового призначення, встановлений частиною першою цієї статті (крім 

випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим) 


Вам потрібно подати клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування, який розпоряджається бажаною земельною ділянкою. В клопотанні 

зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, 

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні 

інших осіб) і документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність 

освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства).


Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у 

місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. 

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

а.

б.

в.

г.

ґ.

д.
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Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування 

земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також 

генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку.


Наступний крок — це укладення договору на розроблення проект землеустрою та його розробка. 

Після розробки проекту землеустрою вам необхідно отримати погодження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки.


Органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування, які погоджують проект землеустрою, 

зобов'язані протягом десяти днів надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням 

розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов'язковим 

посиланням на закони і нормативно-правові акти.


Орендар відмовляється сплачувати кошти за оренду моєї землі. 
Як розірвати з ним угоду?

Питання:


Маю землю у власності, яка перейшла мені за заповітом у 2018 році. Ще у 2017-му моя мати уклала 

договір на 10 років до 2027 року. Орендар у 2018-му вчасно сплатив кошти за оренду, а от з 2019 

року з орендною платою пішли, затримки та повністю відмова сплачувати на сьогоднішній день. Мої 

дзвінки орендар ігнорує і блокує, на моє прохання розірвати договір каже, що я не маю на те права і 

розірве зі мною договір лише у 2027 році. Яку він несе відповідальність за невчасну сплату? В які 

інстанції мені потрібно звернутися? Чи є несвоєчасна виплата підставою  розірвання договору? Чи 

можу я запросити компенсацію за несвоєчасну виплату?

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування 

земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших 

видів діяльності (ст. 1 Закону України «Про оренду землі»).


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 

(ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).
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Підстави розірвання договору за рішенням суду.


Законодавством України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:


Відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України розірвання договору 

допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.


Частиною третьою статті 31 Закону України "Про оренду землі" визначено, що договір оренди землі 

може бути розірваний за згодою сторін.


У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в 

іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.


Дострокове розірвання договору оренди землі за рішенням суду:


Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди 

землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:


за згодою сторін;


за рішенням суду.


істотного порушення договору другою стороною (ч. 2 ст. 651 ЦКУ);


недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 

договору (ч. 1 ст. 652 ЦКУ);


невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону №161-XIV  

(ст. 32 Закону №161-XIV), а саме:


використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;


дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, 

додержання норм і правил;


дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної 

охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та 

територій, які особливо охороняються, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим 

на ній водним об'єктом — дотримання зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та 

поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ і ставків 

відповідно до затверджених в установленому порядку режимів роботи, а також 

необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права 

спеціального водокористування;


своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку, а в разі оренди землі в 

комплексі з розташованим на ній водним об'єктом — також орендної плати за водний 

об'єкт.
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невиконання сторонами умов, передбачених договором оренди землі (ст. 32 Закону 

№161-XIV);


випадкове знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому 

договором використанню земельної ділянки (ст. 32 Закону №161-XIV);


недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору у разі необхідності  

надання ділянки для суспільних потреб (ст. 321 Закону №161-XIV);


використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам  

(п. «г» ч. 1 ст. 141 ЗКУ);


використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (п. «ґ» ч.1 ст. 141; п. «а» ч. 1 ст. 

143 ЗКУ);


систематична несплата орендної плати (п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ). Верховний Суд дійшов 

висновку, що під «систематичністю» розуміється два та більше випадки несплати орендної 

плати, передбаченої договором. 


Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного 

позову до суду із аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.


Однією з найчастіших підстав для розірвання договору оренди землі є заборгованість з 

орендної плати.


Зі змісту ст.ст. 1, 13 Закону №161-XIV випливає що безпосереднім правом орендодавця є своєчасне 

отримання орендної плати в установленому розмірі. У свою чергу, недотримання умов договору у 

частині сплати орендної плати має наслідком його розірвання. Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ 

підставою припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного 

податку або орендної плати.


Верховний Суд дійшов висновку, що під «систематичністю» розуміється два та більше випадки 

несплати орендної плати, передбаченої договором.


Зазначимо, що підстава для розірвання договору виникає лише тоді, коли орендар взагалі не сплачує 

орендну плату. Якщо ж орендар виплачує орендну плату, але у меншому розмірі, то орендодавець має 

право вимагати її сплати орендної плати в повному обсязі та звернутися до суду з позовом про 

стягнення заборгованості по орендній платі.


Відповідальність за несвоєчасну сплату орендної плати.


Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування 

земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.
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Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою 

сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового 

кодексу України).


Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше 

не передбачено договором оренди (ч.ч. 1-3 ст. 21 Закону України «Про оренду землі»).


Орендна плата справляється у грошовій формі.


Згідно п. «в» ч. 1 ст. 96 ЗК України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», 

орендодавець має право вимагати, а орендар повинен своєчасно вносити орендну плату.


Відповідно до ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 530 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином 

відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 

відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно 

ставляться. Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 

виконанню у цей строк (термін).


Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).


У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, 

зокрема: припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це 

встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата 

неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (ч. 1 ст. 611 ЦК України).


Відповідно, якщо в укладеному договорі вказано наслідки за несвоєчасну сплату орендної плати, як то: 

сплата неустойки, пені, — то тоді, ви можете претендувати на компенсацію за несвоєчасну сплату.


Наприклад, в укладеному вами договорі оренди земельної ділянки (крім договорів укладених на 

земельні ділянки державної та комунальної власності) міститься пункт, де зазначено наступне:  «За 

несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня в грошовій формі у розмірі подвійної 

ставки НБУ, чинної на день виникнення боргу». Тоді, можете сміливо заявляти разом з 

вимогами про розірвання договору також і про бажання стягнути пеню, визначену в договорі.


Відповідно до вимог ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.


Згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання 

ним грошового зобов’язання.


Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора 

зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір 

процентів не встановлений договором або законом.
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Передбачені ст. 625 ЦК України наслідки прострочення боржником грошового зобов’язання у вигляді 

інфляційних нарахувань та 3 % річних застосовуються до всіх видів зобов’язань, які мають характер 

грошових, не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає 

у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних 

процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими 

коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та 

нарахування штрафних санкцій.


Відповідно до зазначеного вище, в своєму позові про розірвання договору оренди, Ви 

також можете заявляти про стягнення з боржника суми боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, 

а також, про стягнення з боржника пені, якщо це передбачено умовами вашого договору. 


Ні, відкриття ринку землі не передбачає відміни безоплатної приватизації земель державної і 

комунальної власності. Ви і надалі матимете можливість реалізації свого права на безоплатну 

приватизацію земель.


Статтею 14 Конституції України гарантується право власності на землю. Це право набувається і 

реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.


Частиною 1 статті 81 Земельного кодексу України визначено, що громадяни України набувають права 

власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної 

власності.


Відповідно до частини 1 статті 121 Земельного кодексу України, встановлено норми безоплатної 

передачі земельних ділянок громадянам, а саме:


для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для 

членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 

міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, 

міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки 

(паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських 

підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як 

середній по району;


для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
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для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в 

містах – не більше 0,10 гектара;


для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;


для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Частиною 4 статті 116 Земельного кодексу України, передбачено, що передача земельних ділянок 

безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по 

кожному виду використання.

Яким чином  жителі села  можуть отримати у суспільне користування земельну ділянку 

для випасу худоби?


Відповідно до ч. 1 ст. 34 Земельного кодексу України, громадяни можуть орендувати земельні ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби. 


Частина 2 цієї ж статті передбачає, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, 

громадські сіножаті і пасовища.


Тобто, Земельним кодексом визначено два варіанти отримання земельних ділянок для вказаних 

цілей:


Якщо розглядати варіант Б, щодо організації громадського пасовища, то місцева рада має затвердити 

Положення про громадські пасовища. 


У цьому положенні можливо врегулювати ті питання, на які не має відповіді в чинному законодавстві. 

Але в такому акті місцевої ради не можна врегулювати питання, які виходять за межі компетенції та 

повноважень місцевої ради, наприклад, встановлення збору за користування громадськими 

пасовищами, оскільки, відповідно до ст. 38 Закону України від 25.06.91 №1264-XII «Про охорону 

навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів в Україні здійснюється в 

порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. 

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

індивідуально — громадянами за процедурою отримання земельних ділянок для сінокосіння і 

випасання худоби в оренду;


у порядку загального користування — через створення органами виконавчої влади або ОМС 

«громадських пасовищ».


в.

г.

ґ.

а.

б.

Чи можливе відведення земельної ділянки  
для створення громадського пасовища?
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Законодавством України громадянам гарантується право загального використання  

природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно. У порядку спеціального використання природних 

ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування 

або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому 

порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених 

законодавством України, — на пільгових умовах.


Ініціатива Проекту Положення про громадські пасовища може бути внесена відповідно до ч. 13 ст. 46 

Закону № 280 сільським, селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом 

ради, загальними зборами громадян. 


Так, відповідно до ст. 8 Закону № 280, загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 

безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Рішення загальних зборів громадян 

враховуються органами місцевого самоврядування у їхній діяльності. Порядок проведення загальних 

зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.


Члени територіальної громади можуть внести пропозицію місцевій раді щодо створення громадського 

пасовища у порядку місцевої ініціативи. 


Так, відповідно до ст. 9 Закону № 280, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд 

у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування.


Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким ОМС або 

статутом територіальної громади. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому 

порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної 

групи з питань місцевої ініціативи.


Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується 

в порядку, встановленому представницьким ОМС або статутом територіальної громади. 


Якщо рішення щодо організації громадського пасовища буде прийнято органом місцевого 

самоврядування — сільська рада має надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (земельних ділянок) для створення громадського пасовища. Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) для створення громадського 

пасовища (пасовищ) розробляється на підставі договору, укладеного радою з розробником 

документації із землеустрою. Далі розроблений проект землеустрою підлягає погодженню.


Розроблений та погоджений відповідно до законодавства проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки подається замовником документації із землеустрою через Центр надання 

адміністративних послуг державному реєстратору для здійснення державної реєстрації земельної 

ділянки. 

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners
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Після проведення вищевказаних нескладних дій (та бажання органу місцевого самоврядування 

виділити вам земельну ділянку для випасання худоби) жителі територіальної громади можуть сміливо 

користуватися виділеною земельною ділянкою. 

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 

(ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).


Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності  

(ст. 1 Закону України «Про оренду землі»).


Відповідно до 4 ст. 32 Закону України «Про оренду землі», перехід права власності на 

орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), 

реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою для зміни умов або припинення 

договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі. 


Таким чином, зміна власника земельної ділянки не є підставою для припинення договору 

оренди, якщо інше не було зазначено у договорі оренди!


У статті 148-1 Земельного кодексу України зазначені наступні положення щодо переходу права 

власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні: 


До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої 

особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов'язки 

попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, 

емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.


У разі переходу права власності на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні, 

від держави до територіальної громади або від територіальної громади до держави до набувача 

земельної ділянки переходять права та обов'язки власника земельної ділянки за 

правовідносинами постійного користування нею.


Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття 

права власності на неї зобов'язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Ви орендуєте земельну ділянку і змінився власник, що робити?

1.

2.

3.
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кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;


найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) нового 

власника;


місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;


платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування 

земельною ділянкою у грошовій формі).


Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення або вручається йому особисто під розписку.


Повідомлення про перехід права власності від держави до територіальної громади або навпаки 

підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження із 

зазначенням кадастрового номера, місця розташування та площі земельної ділянки.


Аналогічні положення також зазначено у статті 770 Цивільного кодексу України: у разі зміни 

власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки 

наймодавця. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження 

наймодавцем речі договір найму припиняється.


Відповідно до вищевикладеного, можемо зробити висновки, що факт переходу права власності на 

земельну ділянку, що перебуває в оренді, не припиняє та не є підставою для зміни обсягу прав та 

обов’язків землекористувача щодо порядку та умов користування такою земельною ділянкою.


Також зазначаємо, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду землі» орендар, який 

відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне 

право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він 

сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні — якщо його 

пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками 

аукціону.


Таким чином, орендодавець має повідомити в письмовій формі орендаря про намір 

продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона 

продається.


У разі якщо орендар відмовиться від свого переважного права на придбання орендованої 

земельної ділянки, до нового власника такої земельної ділянки переходять права та 

обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.


Однією з основних вимог відчуження земельної ділянки що перебуває в оренді, на користь третіх осіб, 

є дотримання та непорушення прав та інтересів орендаря.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

За згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави, до 

такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

4.
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Між новим власником орендованого майна, який виступатиме відтепер орендодавцем,  

і орендарем, за згодою сторін може бути переукладено договір оренди, в якому вони позначають, що 

відбулася зміна орендодавця, який придбав предмет оренди у власність на підставі договору 

купівлі-продажу, укладеного між колишнім орендодавцем (попереднім власником) і новим 

орендодавцем (теперішнім власником).


Ви питаєте – ми відповідаємо. Продовжуємо публікувати відповіді на земельні питання, що надійшли 

на нашу лінію «Земельна консультація»


Чи можна на землі сільськогосподарського призначення відведеної під городництво, 

вирощувати кущі малини та суниці?


Чи можна на землі сільськогосподарського призначення відведеної для ОСГ, спорудити 

тунельні парники для вирощування суниці та посадити горіхові дерева? 


Земельні ділянки для городництва за класифікацією є землями сільськогосподарського призначення. 

Земельні ділянки для городництва за типом сільськогосподарських угідь є ріллею. Тому на землях для 

городництва дозволені ті види діяльності, що й дозволені для земель с/г призначення. Дані земельні 

ділянки призначені для вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції (картопля, 

баштанні та інші овочеві/ ягідні культури). Таким чином, на земельних ділянках для городництва 

вирощувати кущі малини та суниці – можна!


Категорія «городництво» не передбачає масового вирощування багаторічних насаджень. Для 

вирощування багаторічних насаджень необхідно використовувати землі для садівництва!


Відповідно до ст. 36 ЗК, на земельних ділянках, наданих для городництва, закладання багаторічних 

плодових насаджень, а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускається. На 

земельних ділянках, наданих для городництва, можуть бути зведені тимчасові споруди для зберігання 

інвентарю та захисту від непогоди. Після закінчення строку оренди зазначеної земельної ділянки 

побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їх рахунок.


Для інформації:


Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі (відповідно до ст. 22 Земельного 

Кодексу України):


Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

надані для виробництва сільськогосподарської продукції


здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності

Чи можна посадити малину або горіхові дерева чи спорудити 
теплицю на ділянці сільськогосподарського призначення?
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До земель сільськогосподарського призначення належать:

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у 

користування:

Громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном, мають сплачувати обов'язкові 

податкові платежі. Власники земельних ділянок щороку зобов'язані сплачувати земельний податок 

(крім випадків, коли вони звільнені від сплати такого податку).


Відповідно до п. 14.1.147 Податкового кодексу України плата за землю – це обов'язковий платіж у 

складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);


несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші 

захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель інших категорій, землі під господарськими 

будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, 

землі тимчасової консервації тощо).


громадянам — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, 

сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

фермерського господарства;


сільськогосподарським підприємствам — для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва;


сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським 

професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам — для дослідних і навчальних 

цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;


несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і 

об'єднанням громадян — для ведення підсобного сільського господарства;


оптовим ринкам сільськогосподарської продукції — для розміщення власної інфраструктури.


Чи є відмінність в оплаті земельного податку за зрошувану 
земельну ділянку і за незрошувану?
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Платниками податку є:


Об'єктами оподаткування є:

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у 

розмірі:

Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено та які 

розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі 

не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь − не менше 0,3 відсотка та не більше 5 

відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по 

області, а для лісових земель − не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по 

Автономній Республіці Крим або по області.


Відповідно  до  зазначеного  вище,  рішення  щодо  ставки  податку  на  землю  може  бути  

переглянуто органом місцевого самоврядування, але не може перевищувати граничних 

норм, що  передбачені Податковим кодексом України.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

Податок на землю віднесено до місцевих податків. Тому встановлення ставок земельного податку 

належить до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, 

які встановлюють розміри ставок цього податку виключно в межах ставок, визначених Податковим 

кодексом України, та затверджують їх своїм рішенням щороку до 15 липня, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про 

внесення змін до таких рішень.


Для розрахунку земельного податку використовують:


власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);


землекористувачі.

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;


земельні частки(паї), які перебувають у власності.

не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування;  


не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь;


не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  

для лісових земель;


не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.


нормативно грошову оцінку земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації;


площу земельної ділянки, нормативно грошову оцінку якої не проведено.
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Щодо пільг зі спллати земельного податку для фізичних осіб:


Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України від сплати податку звільняються:


Проте, таке звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за 

кожним видом використання у межах граничних норм:

Для такої пільги необхідно звернутись до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної 

ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільгу: посвідчення 

особи з інвалідністю або довідку медико-соціальної експертної комісії; посвідчення батьків багатодітної 

сім'ї; пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення «Учасник бойових дій»,


«Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім'ї військовослужбовця, який 

загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби», «Учасник ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»  

(1-3 категорія) тощо.


Тобто в Законі не передбачено такої підстави, як наявність або відсутність факту зрошування 

земельної ділянки, для збільшення або зменшення земельного податку. Проте, якщо земельна 

ділянка, яка підлягає зрошуванню, не зрошувалась (і це передбачено умовами Вашого договору 

оренди) з вини орендаря, що призвело до, наприклад, погіршення корисних властивостей та стану 

орендованої земельної ділянки, то в такому випадку орендодавець може претендувати на 

відшкодування збитків.

Відповіді підготовлено  

Приватним підприємством Legal Partners

особи з інвалідністю першої і другої групи;


фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;


пенсіонери (за віком);


ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»;


фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.


для ведення особистого селянського господарства − у розмірі не більш як 2 гектари;


для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селах − не більш як 0,25 гектара, в селищах − не більш як 0,15 гектара, 

в містах − не більш як 0,10 гектара;


для індивідуального дачного будівництва − не більш як 0,10 гектара;


для будівництва індивідуальних гаражів − не більш як 0,01 гектара;


для ведення садівництва − не більш як 0,12 гектара.
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Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк

Мораторій на виготовлення проектів із землеустрою

Чи має право орган місцевого самоврядування встановлювати мораторій на надання 

дозволів на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення ОСГ?


Порядок надання дозволу на розробку проекту землеустрою для відведення земельної ділянки у 

власність чи у користування передбачений статтями 118 та 123 Земельного кодексу України. Ними 

встановлено як: 

вичерпний перелік документів, що надається заявником разом з заявою про надання дозволу на 

розробку проекту, так і


вичерпний перелік підстав, за якими орган місцевого самоврядування може відмовити у наданні 

такого дозволу. 


Підстави відмови, що зазначені в ст.118 та ст.123 ЗК України розширеному тлумаченню не підлягають. 


Суди постійно акцентують увагу на тому, що чинним законодавством не передбачено право органу 

місцевого самоврядування відступати від положень статті 118, статті 123 Земельного кодексу 

України.


Враховуючи, що встановлення такого мораторію статтями 118, 123 ЗК України не передбачено, можна 

дійти висновку, що сільська рада не матиме права відмовити заявнику в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки у власність чи користування 

посилаючись на рішення, яким такий мораторій встановлено.


Однак слід зауважити, що досі в судах не піднімалось питання щодо права органу місцевого 

самоврядування (саме як власника землі) самостійно вирішувати питання доцільності використання 

земельних ділянок, визначати порядок та умови їх відчуження (що прямо передбачено ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні"). Адже право комунальної власності захищається на рівні з іншими формами 

власності. За загальним правилом власник має право сам визначати, як розпоряджатись своєю 

власністю. Проте, як бачимо, чинні позиції щодо застосування положень ст.118, 123 ЗК України дещо 

обмежують орган місцевого самоврядування у праві вільно розпоряджатись земельними ділянками. 


Тому, можливо, найближчим часом можемо очікувати на формування нової судової практики.


Для інформації:


Згідно з частинами 1, 2 статті 116 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи 

набувають право власності та право 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, або за результатами аукціону. 
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Набуття права власності на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом 

передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.


Пунктом «в» частини 3 цієї статті передбачено, що безоплатна передача земельних ділянок у 

власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і 

комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.


За правилами частини 1 статті 121 Земельного кодексу України громадянин України має право 

претендувати на безоплатне отримання  у власність земельної ділянки під ОСГ у розмірі не більше  

2 га.


Частиною 1 статті 122 Земельного кодексу України встановлено, що сільські, селищні, міські ради 

передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної 

власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.


Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування 

встановлений статтею 123 Земельного кодексу України, а порядок безоплатної приватизації — 

статтею 118 цього Кодексу.


Слід зазначити, що за приписами частини 1 стаття 50 Закону України «Про землеустрій»  від 

22.05.2003 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляється у разі формування 

нових земельних ділянок із земель державної, комунальної власності та у разі зміни цільового 

призначення земельних ділянок.


Отже, якщо особа має бажання отримати у власність (користування) земельну ділянку комунальної 

власності для ведення ОСГ, яка ще не сформована, вона обов'язково повинна мати відповідний проект 

землеустрою щодо відведення.


За правилами частини 2 стаття 123 Земельного кодексу України, спочатку зацікавлена особа повинна 

звернутися з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу 

місцевого самоврядування.


Абзацом 2 частини 2 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, що клопотання має містити 

наступні відомості:


орієнтовний розмір земельної ділянки;


її цільове призначення; 


графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки;


письмову згоду землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі вилучення земельної 

ділянки).


Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк
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(Аналогічний порядок передбачений частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України для реалізації 

безоплатної приватизації.)


Частиною 3 статті 123 Земельного кодексу України  встановлено, що рішення про надання дозволу 

або про відмову має бути прийнято протягом 1 місяця.


Там же надається вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмова у наданні такого дозволу: це 

невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам 


(Аналогічний перелік підстав для відмови передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу 

України для реалізації безоплатної приватизації).


Як бачимо, накладення органом місцевого самоврядування мораторію на надання дозволу на 

виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є підставою для відмови 

у наданні дозволу, відповідно до частини 3 статті 123, частини 6 статті 118  Земельного кодексу 

України.


Разом з цим, приймаючи рішення про встановлення мораторію, орган місцевого самоврядування 

керується тим, що він все ж таки є власником комунальної землі, а отже, користуючись цим правом 

може самостійно та повноцінно вирішувати долю своєї власності, у тому числі й встановлюючи подібні 

обмеження. 


Так, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що 

органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону 

здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами 

права комунальної власності (…), в тому числі (…) можуть передавати об'єкти права комунальної 

власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам (….), здавати їх в 

оренду, продавати (…) вирішувати питання їхнього відчуження.


Відповідно до пункту 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності  

визначаються відповідною радою.

Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк

законів,


прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 


а також генеральних планів населених пунктів, 


іншої містобудівної документації,


схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, 


проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку.
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Згідно з пунктом 8 цієї ж статті, право комунальної власності територіальної громади 

захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів.


Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень  

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


дозвіл на проект ≠ надання земельної ділянки


При цьому слід враховувати,  що, відповідно до наведених вище правових норм, отримання дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає обов’язкового 

позитивного вирішення питання про надання певної земельної ділянки у користування, оскільки право 

на земельну ділянку виникає на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування про 

надання її у користування, а не на підставі рішення про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки.


За своєю суттю рішення про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки не є рішенням уповноваженого органу про надання права користування (власності) 

на відповідну земельну ділянку, а лише надає можливість розробки технічної документації на цю 

земельну ділянку, і ніяким чином не впливає на права та інтереси зацікавленої особи, пов’язані з 

землекористуванням.

Фермерське господарство, яке має земельні ділянки на правах постійного користування може 

викупити такі земельні ділянки у власника: органу місцевого самоврядування чи органу державної 

влади. Проте, на яких саме умовах — зазначити важко.


До речі, членом фермерського господарства можна стати з 14 років (ч.1 ст.3 ЗУ «Про фермерське 

господарство»)


Проте, створити фермерське господарство можливо з 18 років (абз.1 ст.5 ЗУ «Про фермерське 

господарство»)


З 01.07.2021 будуть діяти дві норми законодавства, які в частині такого викупу дещо розходяться  

за своєю суттю.


Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020, який набирає чинності з 01.07.2021, 

встановлені наступні умови викупу:


Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк

Як фермерське господарство може викупити землю,  
яку надано у постійне користування?
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без проведення земельних торгів;


з правом розстрочки платежу на 10 років (у такому випадку право власності на земельну 

ділянку переходить одразу після здійснення першого платежу);


за ціною, що дорівнює НГО такої земельної ділянки.

Разом з цим продовжуватиме діяти положення п.4 ст. 13 ЗУ «Про фермерське господарство», яким 

встановлені наступні умови викупу земельної ділянки отриманої у постійне користування: придбати 

можна лише до 100 га земель с/г призначення, серед яких можуть бути лише 50 га ріллі; може 

надаватись розстрочка платежу до 20 років.


Тому до кінця не зрозуміло, чи застосовуватимуться обмеження в 50 га ріллі при придбанні ФГ 

земельних ділянок, та розстрочку можна брати на 10 років чи на 20.


Можливо згодом будуть внесені зміни до ЗУ «Про фермерське господарство», якими буде усунено 

зазначені прогалини.


Слід також зазначити, що групою депутатів до ВРУ подано Проект №5385 від 15.04.2021 Закону про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту 

права постійного користування земельними ділянками.


Цим проектом передбачено право юридичних осіб (приватної форми власності) переоформити право 

постійного користування на право оренди строком на 50 років, а також право викупу земельної 

ділянки із 30-річною розстрочкою платежу.


Наразі законопроект перебуває на ознайомленні.


Кожен орендар знає, що його переважне право на придбання земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває у користуванні, гарантується Законом. 


Суть переважного права на купівлю земельної ділянки полягає у тому, що саме діючому орендарю 

орендодавець має першому запропонувати купити ділянку.


Проте, враховуючи постійний мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення, 

переважне право мало кому було потрібним.


У зв’язку з відкриттям ринку землі про переважне право орендарів на придбання орендованої 

земельної ділянки заговорили знову.


Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк

Хто може скористатись переважним правом купівлі орендованої 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення?
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Отже, щоб скористатися переважним правом, потрібно:


Бути діючим орендарем земельної ділянки, яку матимете намір придбати.


У цій частині слід звернути увагу на те, що для того, щоб скористатись своїм переважним правом за 

договором оренди, необхідно, щоб право оренди було зареєстровано. Це важливо, адже наявність 

переважного права встановлюватиметься шляхом отримання відомостей із Державного земельного 

кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому, за незареєстрованими 

договорами оренди переважне право не виникне.


Відповідно до вимог законодавства мати право на отримання у власність відповідної 

земельної ділянки.


Більшість орендарів є юридичними особами (ТОВ, ФГ, ПАТ, ПП, СПП та інші), ФОП не є юридичною 

особою. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020, який набув чинності з 01.07.2021, 

встановлено, що до 01.01.2024 забороняється купівля-продаж або відчуження в інший спосіб на 

користь юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до 

земель 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).


Таким чином, юридичні особи наразі позбавлені можливості придбати орендовану землю. А отже і 

позбавлені можливості скористатись своїм переважним правом. 


Однак, позбавлення юридичної особи переважного права на купівлю ділянки не свідчить про те, що 

орендодавець не має права її продати. Юридична особа має право передати своє переважне право 

фізичній особі, але, якщо така можливість не була реалізована, орендодавець може продати землю 

третій особі. 


Бути готовим сплатити ціну за якою вона продається.


Готовність сплатити ціну підтверджується шляхом вчинення орендарем низки юридично значущих дій. 

Мовчазної згоди, чи звичайної письмової форми буде недостатньо. Але про це ми поговоримо у 

наступній статті. 


Зверніть увагу!


Додатково слід звернути увагу на те, що з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України  щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин», який був підписаний Президентом України 24.05.2021 (Законопроєкт 2194 від 01.10.2019) 

першочергове право орендаря земельної ділянки на її придбання є другорядним.


Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк
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Так, відповідно до нової статті 130-1 Земельного кодексу України у першу чергу переважним правом 

купівлі може скористатись особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних 

металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, 

електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного 

земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у 

користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, 

споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, 

оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва. 


І лише якщо такої особи немає, або вона не змогла скористатись своїм переважним правом — воно 

переходить орендарю. 


Наявність такого права встановлюються шляхом отримання витягу з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку. 


У разі якщо в такому витягу відсутня інформація про наданий відповідний спеціальний дозвіл на 

користування надрами, вважається, що власник такого дозволу не має переважного права купівлі 

такої земельної ділянки.


Практичні рекомендації:


Зареєструйте право оренди (договір оренди) відповідно до вимог законодавства;


Якщо ви є юридичною особою, заздалегідь подбайте про людину, якій би ви могли передати 

своє переважне право, щоб не втратити земельні ділянки. Переважне право можна передати 

лише один раз.


Завчасно узгодьте з орендодавцем вартість земельної ділянки, яку плануєте купити. Пам'ятайте, 

що її ціна не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку. Про розмір нормативної 

грошової оцінки можна дізнатись замовивши витяг з ДЗК. До уваги буде братись остання 

актуальна нормативна грошова оцінка, а не та, яка зазначена у договорі оренди.


Джерело походження коштів повинно бути законним.

Відповіді підготовлено  

Адвокатом Оленою Смоляк

1.

2.

3.

4.

66



Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи можливий обмін земель різного цільового призначення? 
Чи можна, наприклад, обміняти земельні ділянки  
(дачні, ОСГ) на землі товарного виробництва?

З першого липня 2021 року закон дає таку можливість. Міна можлива. Старий мораторій знімається 

щодо сільськогосподарських земель, які знаходяться в Україні, а з'являється новий мораторій щодо 

земель, які знаходяться в АР Крим, Луганській та Донецькій областях. Фактично продубльовано норми 

перехідних положень земельного кодексу, щодо тих земель (піклування держави, щоб ці землі не були 

переоформлені на підставних осіб). Вважаємо, що немає будь-яких обмежень, адже можемо 

відчужувати в будь-який спосіб на підставі цивільно-правових договорів. Міна дозволена у 

цивільно-правових договорах: земля міняється на землю, нема ніяких перепон.

Які подальші дії, якщо отримано відмову в обласному 
управлінні на приватизацію земельної ділянки державної 
власності, яка до того була видана для ведення ФГ?

Як можна вплинути на пайового власника  
сусідньої ділянки, який відмовляється від поливу  
й тим самим заважає сусідам запускати фрегат?

Радимо в таких ситуаціях діяти наступним чином. Якщо ДЗК починає без будь-яких законних підстав 

відмовляти Вам, то Ви повинні діяти відповідно до закону. Зібрати пакет необхідних документів, 

оформити цінним листом з вкладенням і відправити рекомендованим листом з повідомленням, 

отримати повідомлення, що орган ДЗК або ОТГ пакет прийняли. Якщо вони пишуть Вам невиразну 

відповідь, що «не можемо», тоді у Вас є всі юридичні підстави йти в суд і змусити їх приймати рішення 

про те, щоб дати Вам дозвіл на розробку технічної документації щодо відведення земельної ділянки у 

власність.


Після передачі земель від ДЗК в ОТГ і реєстрації їх в реєстрі майнових прав за ОТГ в форму 

комунальної власності, йти і подавати таку заяву в ОТГ. У нашій практиці після передачі земель в ОТГ 

одне ФГ змогло розпаювати землі вже після їх передачі в ОТГ і члени ФГ спокійно отримали свої 

землі.


Наприкінці 2018 року був прийнятий закон, який регулює відносини земель в масиві. Так, коли в 

одного землекористувача є в оренді більше 75% масиву, то тоді, коли у нього виходить «шахматка» і 

він не може обробляти якусь конкретну ділянку через це, землекористувач такому власнику, який 

одноосібно обробляє цю ділянку, відправляє прохання укласти договір суборенди або оренди 

земельної ділянки та пропонує йому помінятися на іншу земельну ділянку, яка не заважає меліорації, 

такої ж площі і з аналогічною характеристикою. Наприклад, з краю поля і які нікому не заважатимуть.
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Є великі сумніви в судовій перспективі таких справ, тому що складно в судах довести, що порушується 

технологічний процес, через розташування саме цієї ділянки. Але спробувати варто в будь-якому 

випадку, якщо така проблема є. Подивіться ЗУ «Про Користування земельними масивами» та ст.ст. 26, 

37 (1) Земельного кодексу України. 

Так з першого липня вже можливо і придбати і обміняти розпайовані землі. Зверніть увагу, що пай 

першочергово можуть придбати орендарі, які мають переважне право. Щодо обміну акцентуємо на 

тому, що обмін не заборонено перехідними положеннями Земельного кодексу України, але зверніть 

увагу на зміни, які внесли туди — щодо вартості таких ділянок якими здійснюється обмін. Тепер не 

можлива схема, коли міняли по 15 га на одну сотку, бо додана норма «вартість земельних ділянок, які 

обмінюються, не повинна різнитися більше, ніж 10%».

голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами 

державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх 

об'єднаннями відповідно до закону; 


голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші 

юридично значущі дії відповідно до законодавства України; 


голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному 

з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

Стаття 4 ЗУ «Про фермерське господарство»: головою фермерського господарства є його засновник 

або інша визначена в Статуті особа:

Внесення засновниками земельних ділянок до статутного капіталу підприємства дозволено статтею 82 

Земельного кодексу України (ЗК).

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи можливе придбання та обмін земельного паю?

Який статус засновника фермерського господарства?

Чи можна вносити землю ОСГ до статутного капіталу ТОВ?
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При цьому пункти 14 та 15 Перехідних положень ЗК містять певні обмеження, які стосуються заборони 

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств. 


У той же час, Держкомпідприємництво, проаналізувавши дані обмеження у листі від 19.05.2010 № 

6309, дійшов висновку, що земельні ділянки можна вносити до статутного капіталу юридичної особи, 

якщо їх цільове призначення відрізняється від ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

або особистого селянського господарства. Вклад, оцінений у гривнях, представляє частку засновника 

у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах 

господарського товариства, якщо інше не передбачено законом (ст. 86 Господарського кодексу 

України).


Власник земельної ділянки може передати її у власність господарського товариства як вклад до 

статутного капіталу або ж надати цю земельну ділянку в користування господарському товариству 

відповідно до договору оренди.

Така реєстрація правомірна, оскільки не порушує жодних норм чинного законодавства. Нещодавно 

реєстрували таке ТОВ. 

Ні, не сплачують. Згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України, пенсіонери звільняються від 

сплати земельного податку в межах норм приватизації (2 га для ведення ОСГ). Це стосується 

пенсіонерів за вислугою років.

Ні. В ЗУ «Про фермерське господарство» зазначено, що землі ФГ складаються із земельних ділянок, 

що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приватної власності, а не які 

перебувають в користуванні. 

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи правомірна реєстрація ТОВ із статутом,  
який складається з земельних ділянок з призначенням  
«для ведення особистого селянського господарства»?

Чи мають пенсіонери сплачувати земельний податок  
на ОСГ до 2 га?

Чи може ФГ користуватися земельними ділянками,  
які орендуються фізичними особами — членами ФГ?  
Чи можна їх зазначити в декларації ФГ по 4 групі? 
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Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи можлива для ФОП сільськогосподарського направлення в 
майбутньому проблема з обов'язковим використанням РРО?

Стосовно РРО – поки це питання відтерміновано. Велика вірогідність, що РРО будуть, адже тренд в 

системі оподаткування спрямований на обов'язкову легалізацію руху обігових коштів.

Якщо ФОП передає в суборенду землі, чи повинен такий ФОП 
мати досвід в агро?

Яку кількість землі державної чи комунальної власності можна 
отримати при створені ФГ?

Чим відрізняється ФГ від СФГ?

Ні. Мати досвід в агро — це вимога тільки для того, хто створює ФГ, і не обов'язково мати досвід, 

можна мати відповідний диплом і цього вже буде достатньо.

Отримати в оренду фактично Ви можете від 2 до 100-500 га. А розпаювати Ви можете, виходячи з 

обсягів землі, кількості членів і середньої частки паю в тій місцевості, в якій Ви будете орендувати 

землю. Обмежень у законі щодо кількості земель, які можна взяти в оренду, немає.

Фактично нічим. Наприклад, у 2019 році один клієнт, який існував у формі СФГ не міг отримати дотації 

від держави, бо було прописано, що вони даються тільки ФГ. 


ФГ та СФГ є по суті одним й тим самим, і в державному реєстрі юридичних осіб організаційно-правова 

форма зазначається як «ФГ». Ми прибрали з назви та Статуту слово «селянське» і залишили 

«фермерське господарство» і дотацію клієнти отримали. Тому, в кого є подібна проблема, слід 

подивитися в реєстрі, яка організаційна форма за вами, бо СФГ не реєстрували з 2012 року.
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Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи вважається порушенням умов договору оренди  
не врахування індексу інфляції, і коли виплати відбуваються  
без його врахування?

Вважаю, що так, тому що індексується Ваша орендна плата на індекс інфляції. Ми розуміємо, що гроші 

мають вартість в часі і внаслідок інфляції змінюється їх вартість, і врахування коефіцієнту і є тим 

захистом орендодавця від знецінення грошових коштів. Тому ситуація, коли виплата відбувається не в 

повному обсязі орендної плати, є також істотним порушенням умов договору. Якщо Вам систематично 

(два та більше разів) не зробили виплату з урахуванням індексу інфляції – звертайтесь до суду.

Порушення умов використання земельної ділянки  
за цільовим призначенням

Було укладено договір оренди, цільове призначення — для ведення товарного 

виробництва. Після проведення інвентаризації було виявлено, що до складу угідь увійшли 

пасовища. Орендар не відмовляється від них та стверджує, що всі земельні ділянки 

використовують відповідно до вимог, тобто для ведення товарного виробництва. 

Пасовища використовують як ріллю. Чи є для цього підстави?


Якщо орендар стверджує, що всі земельні ділянки використовуються відповідно до вимог, (для 

ведення товарного виробництва), хоча пасовища використовують як ріллю, то тут є нецільове 

використання. У Вашій ситуації, скоріш, не визначення в межах, де рілля, а де пасовище та товарне 

виробництво. Радимо звернутися до інспекції при ДЗК щодо використання земельних ділянок зі 

скаргою чи вимогою, щоб вони вийшли на місце та встановили, яка земельна ділянка 

використовується орендарем та яким чином. Якщо є накладення (наприклад, він використовує одну 

ділянку і захопив іншу, яка використовується як пасовище) і якщо виявиться, що земельна ділянка, 

яка відноситься до пасовища, не відноситься до об’єкту оренди — тоді суд це визнає недійсним. Якщо 

взято в оренду земельну ділянку для товарного сільгоспвиробництва і вона фактично 

використовується для товарного сільгоспвиробництва, — тоді немає підстав для визнання договору 

недійсним та його розриву. Часто такі питання є від ОТГ чи інших органів місцевого самоврядування: 

тож, якщо таких договорів немає на це пасовище або договір є, але пасовища використовуються як 

товарне виробництво, — 100% є підстави для розірвання судом у зв’язку з порушенням умов 

використання за цільовим призначенням. Якщо договору немає на пасовище і фермер самовільно його 

використовує, то залучайте ДЗК, прокуратуру — є карна справа про самовільне зайняття земельної 

ділянки, цю статтю активно зараз використовують. 
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Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Договір оренди, який було укладено 
з Райдержадміністрацією (зараз ліквідована),  
закінчився 31.12.2019. Які дії територіальної громади?

Якщо ОТГ ці ділянки вже отримала і в реєстрі ДЗК вони вже значаться як комунальна власність, ОТГ в 

праві розпорядитися ними відповідно до закону, надати їх в оренду на конкурсній основі особам, які 

бажають взяти їх в оренду. Якщо особа 31.12.19 подала заяву і зараз судиться, тоді Вам потрібно 

розібратися в цьому спорі, які є перспективи. Якщо договір закінчився і особа не користується цими 

земельними ділянками і не вчиняє якихось юридичних дій для того, щоб поновити строк дії договору,  

тоді така земельна ділянка вільна від орендарів, і ОТГ може розпорядитися нею як їй подобається: 

передати в оренду на конкурсній засаді або надати комунальному підприємству — рішення ОТГ.

Члени ФГ успадкували корпоративні права після смерті  
Голови ФГ. Чи можна членам ФГ отримати земельну ділянку  
у власність із державного акту (постійне користування),  
для ведення ФГ, у розмірі паю?

Якщо Голова ФГ помер, це нічого не змінює для ФГ, воно продовжує користуватися земельними 

ділянками. Є особливі умови для викупу земель, які перебувають у постійному користуванні. 

Приватизувати земельні ділянки можна, якщо перевести їх в оренду (така можливість надається 

законодавством), після цього звертатися і розпайовувати таку земельну ділянку. Зверніть увагу, коли 

будете переоформлювати акт постійного користування, якщо він виданий для ФГ, на цільове 

призначення земельної ділянки і з якою метою Ви будете переоформлювати договір оренди землі. 

Якщо Вам його просто переоформлять на товарне сільськогосподарське виробництво, то Ви її не 

розпаюєте. Якщо в ній буде зазначено, що це для оренди ФГ — тоді по закону маєте право.

Чи можна надати у власність дві земельні ділянки площею  
по 1 га, для ведення ОСГ, одній особі?

Якщо питання стосується ситуації, коли ці дві ділянки належать двом особам, — то так, вони можуть 

передати їх у власність одній особі. Якщо питання з точки зору органу місцевого самоврядування, — 

так, можна дати різні земельні ділянки з різними кадастровими номерами по 1 га. Головне, щоб вони 

не виходили за ту межу, яку встановлено у земельному кодексі стосовно 2 га.
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Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Чи може брати участь у земельних торгах ТОВ, якщо земля  
за цільовим призначенням призначена для створення ФГ?

Ні. Ділянка має умову використання – для створення ФГ, тому отримати її може тільки фізична особа, 

бо тільки Вона може бути засновником ФГ. В законі не зазначено, що юридична особа може бути 

ініціатором створення ФГ.

Чи може СОК отримати безоплатно у власність земельну 
ділянку із земель державної чи комунальної власності в межах 
норм безоплатної приватизації? Якщо так, то в яких розмірах і 
за якою процедурою?

Ні, не можна. Право безоплатної приватизації належить тільки фізичним особам. Не належить таке 

право юридичним особам, тому ці види приватизації стосуються громадян. Трансформуючи постійне 

право користування в оренду, члени, як фізичні особи, посилаючись на статтю 19 Закону «Про ФГ», 

мають право на приватизацію цих земельних ділянок. Сам кооператив та інші юридичні особи не 

мають такого права, вони мають тільки право викупу земельних ділянок, які перебувають у 

постійному земельному користуванні. 

Чи можливе оподаткування з прибутку для ФГ як розсадника  
у 10% (КВЕД є у статуті)?

Подібні пільги під сумнівом. Стаття 283 ПКУ містить пільги щодо сплати земельного податку і в ній як раз 

одна з пільг стосується земельних ділянок для сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських селянських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградом до вступу 

їх у плодоношення, а також їх гібридними насадженнями та розсадниками багаторічних плодових 

насаджень. Мова йде про те, що якщо у вас молоді насадження та розсадники багаторічних плодових 

насаджень, то ви можете скористуватися пільгами щодо сплати земельного податку.

Відповідно до ЗК України, раніше загальнодоступне право постійного користування зараз 

поширюється на невелике коло юридичних осіб: це підприємства, установи та організації державної та 

комунальної власності, а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), 

установи і організації.

Хочу перевести землю, що є в постійному користуванні,  
у приватну власність, я є фермером з 1992 року. Як це зробити?
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Таким чином, громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, 

але, відповідно до ЗК, не можуть мати їх на такому праві, повинні переоформити в установленому 

порядку право власності на них або право оренди.

Згідно зі статтею 141 Земельного кодексу України, передбачено таку підставу припинення права 

користування земельною ділянкою, як систематична несплата земельного податку або орендної 

плати. Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 27.11.2018 підтвердила правову позицію, 

висловлену Верховним Судом України 11.10.2017 про те, що до таких правовідносин підлягають 

застосуванню також приписи частини другої статті 651 Цивільного кодексу України. Тобто в кожному 

подібному випадку суд повинен з'ясовувати, по-перше, наявність факту такого порушення договору, 

як систематична несплата орендної плати, по-друге, істотність даного порушення, а саме в значній 

мірі орендодавець позбавлений того, на що розраховував при укладенні договору оренди.


Радимо розірвати договір через систематичні невиплати орендної плати. Договір оренди земельної 

ділянки може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо дані умови прописані в самому 

договорі, наприклад: затримка сплати розміру оренди більш ніж 3 місяці. В даному випадку, краще 

всього захистити свої права через суд.

Згідно зі ст. 31 ЗУ «Про оренду землі», договір оренди земельної ділянки припиняється у разі:

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. Розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку не допускається.

закінчення терміну дії договору;


викупу та примусового відчуження землі для суспільних потреб;


смерті, позбавлення волі та відмови орендаря — фізичної особи або ліквідації орендаря — 

юридичної особи;


відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;


придбання права власності на будівлю, споруду, що розташовані на цій ділянці.

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Фермер несвоєчасно виплачує орендну плату за земельний пай. 
Чи маю право вимагати компенсацію за несвоєчасно виплачену 
орендну плату?

Можна перервати договір оренди паю, якщо вже новий район 
чи інша ОТГ?
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Договір оренди земельної ділянки може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо дані умови 

прописані в самому договорі, наприклад:

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

затримка сплати розміру оренди більш ніж 3 місяці;


використання землі не за цільовим призначенням;


передача землі в суборенду без згоди орендодавця та ін.

100% статутного капіталу залишилось у голови ФГ, який 
помер. Спадкоємців троє, два з яких є засновниками ФГ.  
Як надалі переоформити фермерське господарство  
на мене та обрати Головою?

Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) 

здійснюється відповідно до закону.


Якщо фермерське господарство успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна 

ділянка поділу НЕ підлягає, якщо в результате його поділу утворюється хоча б одна земельна 

ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону.

1.

2.

Стаття 23. ЗУ «Про фермерське господарство» Успадкування фермерського господарства:

Смерть голови фермерського господарства НЕ є підставою припиненням його діяльності за умови, що 

залишається хоча б один член такого господарства, який бажає продовжити его діяльність. Так, 

відповідно до ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство», членами фермерського 

господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, 

родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються 

Положень установчого документа фермерського господарства. Членами фермерського господарства 

НЕ можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). Оскільки після 

смерті голови фермерського господарства членом такого господарства залишається інший з 

подружжя, фермерське господарство НЕ підлягає ліквідації.


Алгоритм Успадкування майна фермерського господарства: звернення до нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини для прийняття спадщини.


Отримання свідоцтва про право на спадщину після спливу 6-місячного строку з моменту смерті 

спадкодавця. При цьому, видача свідоцтва про право на спадщину на майно здійснюється нотаріусом 

на підставі правовстановлюючих документів щодо належності спадкового майна спадкодавцеві, в 

залежності від того типу майна, яке належить фермерському господарству (земельні ділянки, будівлі, 

техніка, грошові кошти тощо). Для кожного конкретного випадку спадкування фермерського 

господарства перелік необхідних документів буде визначатись індивідуально, оскільки перш за все 

нотаріусу необхідно ознайомитись зі статутом господарства. 
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Адже саме статут установлює первісні внески до фермерського господарства (що характеризують 

статус майна господарства), визначає порядок формування майна господарства (складеного капіталу), 

органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з 

нього тощо. Нотаріус після детального аналізу основних положень статуту визначає, що є спадковим 

майном фермерського господарства, який правовий статус такого майна та, відповідно, які саме 

документи необхідні для оформлення спадкових прав.

Ситуація: є державний акт на пай, земля для ведення товарного сільгоспвиробництва, акт 

виданий у 2010 році. Посередині паю ростуть два ряди дерев: коли посаджені та ким — не 

відомо, свого часу висаджувались як захисні лісосмуги. Чи можу я їх викорчувати, як 

власник земельної ділянки? Чи ніхто не буде пред’являти яких ось претензій? Якщо так, 

то на що посилатись та які потрібні дозвільні документи, чи не потрібно нічого?


Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 650, визначають основні вимоги щодо утримання та збереження полезахисних лісових 

смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення. 


Правила є обов’язковими для виконання усіма власниками, орендарями та користувачами земельних 

ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги (далі — землекористувачі).


Землекористувачами проводяться заходи з утримання та збереження полезахисних лісових смуг на 

підставі матеріалів лісовпорядкування або обстежень комісією з метою визначення необхідності 

проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, 

зріджених, вимираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції.


На земельних ділянках під полезахисними лісовими смугами забороняється:


складувати матеріали;


будувати будь-які споруди;


влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;


обладнувати стоянки транспортних засобів;


випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;


добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи;

За яких умов власник ділянки може викорчовувати дерева  
та інші насадження?

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»
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Порядок приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств визначається статтею 118 

ЗК України.


Фермерське господарство на підставі рішення загальних зборів своїх членів звертається до 

територіального органу Держгеокадастру та/або ОТГ (якщо вказані землі вже передані від ДЗК на 

ОТГ) з клопотанням про приватизацію земель господарства. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. Цей орган у місячний термін розглядає 

клопотання і надає дозвіл фермерському господарству на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. При цьому, передача земельних ділянок із земель фермерського 

господарства у власність громадянам – членам цього господарства здійснюється після погодження 

проекту землеустрою за їхінми заявами. Стаття 13 Закону України «Про фермерське господарство» 

дозволяє членам фермерського господарства одержати безоплатно у власність із земель державної і 

комунальної власності земельних ділянок із раніше наданих їм у користування земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на 

території відповідної ради. 


Процедуру приватизації землі членами фермерського господарства для заняття фермерським 

господарством визначає стаття 118 Земельного кодексу України:

знищувати мурашники, ловити птахів і звірів;


провадити будь-яку діяльність, що може негативно впливати на стан полезахисних лісових 

смуг.


кожен член фермерського господарства має право на безкоштовне отримання землі у власність, 

якщо раніше він не скористався цим правом;


розмір земельної ділянки не може бути більшим за розмір земельної частки (паю) члена 

сільськогосподарських підприємств, що знаходилися на території сільської (селищної, міської) 

ради. Якщо на території відповідної ради є кілька сільськогосподарських підприємств, то за 

розмір земельної ділянки під заняття фермерським господарством береться середнє статистичне 

значення, якщо сільськогосподарські підприємства відсутні в межах цієї ради, то розмір 

визначається згідно з розмірами середнього по району.

Отже для відповіді на Ваше питання необхідно визначитись чи відносяться ваші дерева до 

полезахисних лісових смуг. Вказану інформацію можете отримати звернувшись до землевпорядника 

ОТГ та/або здійснити запит до територіального органу ДЗК. Якщо вказані дерева не віднесені до 

полезахисної смуги то я вважаю що ви вправі розпорядитись ними на власний розсуд. 

Розпаювання землі ФГ між членами ФГ

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»
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Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»

Як мешканцям села отримати 2 га, на які писали заяви,  
але які наразі перебувають в оренді?

Знаючи, яка ділянка вільна і чи можна її приватизувати, потрібно подати заяву до органу місцевого 

самоврядування. У ній повинні бути вказані приблизний розмір земельної ділянки, її цільове 

призначення. Також необхідно прикласти до нього карту або графічний малюнок, де зазначено місце 

розташування землі. Згідно із законом, розглянути заяву повинні протягом місяця. Отримавши згоду 

сільради або мерії, можна починати розроблення проекту щодо відведення землі. Цим займається 

землевпорядна організація – за їхні послуги доведеться заплатити від 2000 до 10000 грн. Сама 

розробка технічної документації землевпорядниками може зайняти від місяця до півроку. Далі з 

проектом відведення землі слід звернутися до територіального органу Держгеокадастру України із 

заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Зазвичай це робить землевпорядна організація, з 

якою укладався договір. Якщо всі документи в порядку, і проект складений правильно, вродовж двох 

тижнів кадастровий реєстратор видає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

із зазначенням у ньому кадастрового номера. З цієї випискою і екземпляром проекту землеустрою 

необхідно повернутися до розпорядника землі – місцевої ради або адміністрації. Вони затвердять 

проект і зареєструють у Міністерстві юстиції право власності. Після цього рада чи адміністрація 

приймає рішення про передачу у власність землі із зазначенням площі та її розміщення. Щоб отримати 

останній документ – свідоцтво про право власності на земельну ділянку, — потрібно звернутися із 

заявою про держреєстрацію до Укрдержреєстру або до реєстратора Держгеокадастру. Заява може 

розглядатися протягом 14 днів.

Як відслідкувати факт здачі в оренду земель у громаді?

Які погодження потрібно пройти для організації та проведення 
фестивалю на території ділянки ОСГ? Які дозволи для 
розташування кемпінгу?

Відповідь щодо оренди землі шукайте в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або 

кадастровій карті України.

Розглянувши програму заходу, орган місцевого самоврядування видає дозвіл на проведення фестивалю 

відповідно до пп. 7 п. «а» ст. 32, пп. 3 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 
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На цей час, у зв'язку з втратою чинності Наказу Державної служби автомобільних доріг №414 від 

29.09.2005, відсутнє нормативне регулювання другого питання, а тому можете розміщувати кемпінг на 

землях приватної власності за умови дотримання прав суміжних землекористувачів.

Предмет договору оренди визначений ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України, відповідно до якої за 

договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у 

користування за плату на певний строк.


З наведеного законодавчого визначення предмету договору оренди можна зробити висновок, що 

оренда безоплатною бути не може.


Заборони на встановлення заниженої орендної плати немає, однак при цьому необхідно брати до 

уваги деякі аспекти оподаткування. Оренда плата буде становити дохід орендодавця, з якого має бути 

сплачений податок. Якщо орендодавцем є фізична особа, то потрібно буде сплатити податок на 

доходи фізичних осіб та військовий збір, якщо фізична особа-підприємець чи юридична особа - 

податок відповідно до обраної системи оподаткування.


У випадку, якщо оренда буде заниженою, держава недоотримає податок. 


Тому в абз. 2 пп. 170.1.2. пункту 170.1. ст. 170 Податкового кодексу України визначено, що при 

наданні в оренду об'єктів нерухомості об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної 

плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний 

чи неповний місяць оренди.


У свою чергу, мінімальна сума орендного платежу визначається відповідним органом місцевого 

самоврядування за методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1253 від 

29.12.2010 року.


Якщо мінімальну вартість не було встановлено чи оприлюднено органом місцевого самоврядування до 

початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної 

плати, зазначеного в договорі оренди.

Чи можлива передача в оренду (користування) землі 
юридичній особі на безоплатній основі?

Відповіді підготовлено  

Юридичною компанією «Жованник і партнери»
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Компанія Legal Partner — одна з провідних українських юридичних фірм заснована у 2006 році.



Юридична компанія «Legal Partner» — це команда професіоналів, які володіють глибокими знаннями в 
галузі права, а також тривалим досвідом роботи в сфері юриспруденції.



Компанія спеціалізується та надає юридичні послуги такого спрямування:

Судове представництво;


Земельне та аграрне право


Право інтелектуальної власності;


IT право


Корпоративне право;


Юридичний супровід бізнесу;

Справжній юрист перемагає до виходу на ринг!

Договірне право;


Нерухомість та будівництво


Інвестиційна діяльність


Міжнародний арбітраж


Кримінальний процес


legalpartner.com.ua/uk 380 68 291 18 44 office@legalpartner.com.ua

https://legalpartner.com.ua/uk/


Адвокатське об’єднання «Жованник і партнери» було засновано у 2013 році. 



Спеціалізується на професійному правовому захисті бізнесу та надає повний спектр правових послуг:




Перетворюємо конфлікти в рішення, проблеми – в досягнення!

zhovanniknp.com
380 50 494 48 18


380 55 244 25 28

office@zhovanniknp.com

юридичний супровід бізнесу


оцінка ризиків та правовий аудит


медіація


захист інтересів клієнта та його представництво в судових установах всіх рівнів та спеціалізацій, 
у тому числі в міжнародному арбітражі


консалтинг з податкових, трудових, банківських та фінансових, рекрутингових, страхових, IT та 
GR питань, міжнародної діяльності, корпоративного структурування, питань нерухомості


консультації та допомога в будь-яких правових питаннях, у тому числі кримінальному, 
господарському, сімейному тощо



Понад 8 років юридичної практики.

ТОП 100 найуспішніших жінок України 2019 року.

У 2020 році збережено клієнтам близько 10 000га земельного банку (сільськогосподарського  
призначення/ рекреація).

За 2019 рік заощаджено клієнтам близько 250 млн грн від протиправних вимог податкових органів.

У 2018 році збережено клієнту 5 млн євро інвестиційних коштів, та недопущено неправомірного 
вилучення земель сільськогосподарського  призначення.



smoliak-advocate.com 38 096 564 33 70
 ea.smoliak@gmail.com

здійснення комплексного правового супроводу поточної господарської діяльності 
агропідприємств.


захист інтересів агробізнесу в судах.


консультування з питань оподаткування.


консультування з питань оформлення прав на землю.

Надання юридичних послуг з урахуванням бізнес процесів агропідприємств!



Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) фінансується Міністерством 
міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного 
Розвитку (MEDA).

З 2014 року UHBDP працює з виробниками плодоовочевої продукції із Запорізької, Херсонської, 
Миколаївської та Одеської областей.

Основною метою проекту є підвищення прибутків малих та середніх виробників плодоовочевої 
продукції, а також інших учасників плодоовочевого ринку через впровадження інноваційних 
технологій та бізнес підходів, які забезпечують економію витрат часу та фізичних зусиль, а також є 
дружніми до навколишнього середовища.



Отримуйте нові можливості для свого бізнесу!

@uhbdp

uhbdp.org 0 800 500 184

(безкоштовно)  


info@uhbdp.org

https://www.youtube.com/channel/UCVCwYvmQVt0s8V2Z29fDOnA
https://twitter.com/UHBDP
https://www.instagram.com/uhbdp/
https://www.facebook.com/uhbdp
https://t.me/uhbdp


Отримуйте нові можливості для розвитку бізнесу!

Звертайтесь до партнерів проекту UHBDP за консультаціями

Запорізька обласна громадська організація "Запорізький 

Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»

Громадська організація «Рада жінок-фермерів Запорізької області»

Громадська організація «Рада жінок-фермерів Херсонської області»

Громадська організація «Всеукраїнська Рада жінок-фермерів»

Громадська організація «Земля Таврії»

Благодійний фонд «Ласка»

@ikcat

@UWFC.Zaporizhzhia

@UWFC.ks.ua

@radauwfc

@hgozt

@MykolaivFundLaska

@oracs.odessa

+380 67 613 72 58 Запорізька область

Херсонська область

Запорізька область

Херсонська область

Одеська область

Миколаївська область

Одеська область

+380 68 177 81 54

+380 95 317 19 10

+380 67 557 15 28

+380 67 514 70 80

+380 67 983 85 50

+380 50 745 43 47

Громадська організація «Одеська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку 

та правової підтримки села»

https://www.facebook.com/ikcat
https://www.facebook.com/UWFC.Z
http://facebook.com/UWFC.ks.ua/
http://facebook.com/radauwfc
https://www.facebook.com/hgozt
https://www.facebook.com/MykolaivFundLaska
https://www.facebook.com/oracs.odessa

