
Права громадян у сфері землекористування 
 
 Міністерство юстиції України за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» в рамках проекту «Я маю право!» презентувало матеріали щодо 
грошової оцінки земельних ділянок, їх успадкування, отримання в приватну 
власність тощо.   

 
Грошова оцінка земельних ділянок. 
Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних 

ділянок може бути нормативною та експертною. У відеоролику особлива увага 
приділяється нормативній, оскільки саме до неї застосовується індексація. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 
визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні 
та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні 
ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 
гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих 
споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного 
стимулювання раціонального використання та охорони земель.  

У відеоролику наші фахівці дадуть відповіді на питання: 
на якій підставі може проводитися грошова оцінка земельних ділянок; 
для чого використовується коефіцієнт індексації та який порядок його 

визначення; 
у яких формах може сплачуватися орендна плата; 
які наслідки має невчасна сплата орендної плати 
що є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди землі, 

а також для визнання договору недійсним. 
Мін’юст нагадує: відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду 

землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю 
встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі (крім строків 
внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). 
При цьому розмір земельної плати має бути не нижчим 3% вартості землі на 
рік. 

Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=f8FEvCX3Hc0 
 
Особливості спадкування земельних ділянок. 
Випуск присвячений визначенню долі земельної ділянки у випадку 

відсутності або не звернення спадкоємців, зокрема порядку спадкування та 
визнання спадщини від умерлою. 

Мін’юст нагадує: орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу 
спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх 
від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її 
прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка 
управляє спадщиною. 

У відеоролику наші фахівці дадуть чіткі відповіді на питання: 
- які права має особа, яка управляє спадщиною; 

https://www.youtube.com/watch?v=f8FEvCX3Hc0
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- хто має право на спадкування та може бути спадкоємцем; 
- що потрібен зробити спадкоємець, якщо бажає відмовитися від 

спадщини; 
- яка подальша доля орендованої земельної ділянки у випадку відсутності 

або не звернення спадкоємця; 
- який процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою та передачі 

її у власність територіальної громади в особі органу місцевого самоврядування? 
Крім того, у ролику роз’яснюється процес отримання у спадщину 

земельної ділянки. Зокрема, Мін’юст повідомляє, що така ділянка може 
успадковуватися лише тоді, коли у її власника є правовстановлюючий 
документ, що посвідчує його право власності на таку земельну ділянку. На 
сьогодні такими документами є:   

- державний акт на право власності на земельну ділянку (державні акти 
видавалися до 01 січня 2013 року); 

- цивільно-правова угода, яка передбачає перехід права власності на 
земельну ділянку з доданим до неї державним актом на право власності на 
землю з відповідними відмітками нотаріуса та територіального органу 
земельних ресурсів про перехід такого права; 

- свідоцтво про право на спадщину з долученим до нього державним актом 
на право власності на землю спадкодавця з відповідними відмітками нотаріуса 
та територіального органу земельних ресурсів про перехід такого права до 
спадкоємців. 

Переглянувши ролик, громадяни дізнаються, як відбувається поділ 
земельної ділянки або виділення з неї окремої частки у разі, якщо ця ділянка 
перебуває у спільній сумісній власності, а також що робити спадкоємцю, якщо 
він пропустив строк для прийняття спадщини. 

Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fgOO06kJBxQ 
 
Порядок безкоштовного отримання земельної ділянки в приватну 

власність. 
Більшість громадян або не знають про право на отримання землі, або 

зовсім не обізнані з цією процедурою, хоча і Конституція України, і Земельний 
кодекс України гарантують українцям це право. Наприклад, Земельний кодекс 
передбачає право кожного громадянина України на безкоштовне отримання 
декількох земельних ділянок у межах чинних норм. Крім того, передбачається, 
що безкоштовно отримати земельну ділянку за різними видами використання 
можна будь-де на території країни, незалежно від місця проживання  

У відеоролику висвітлені питання щодо порядку отримання земельної 
ділянки у приватну власність. Зокрема, такі: 

- від чого залежить розмір земельної ділянки; 
- де можна зареєструвати право на земельну ділянку; 
- які документи потрібні для подачі до місцевого ЦНАПу або нотаріуса; 
- який термін розгляду поданих державному реєстратору документів.  
Відео за посиланням: https://ua.censor.net.ua/v3072159 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fgOO06kJBxQ
https://ua.censor.net.ua/v3072159
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Порядок присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру. 
Згідно з вимогами законодавства кадастровий номер земельної ділянки 

визнається одним з найважливіших умов договору. Присвоєння кадастрового 
номеру є важливою частиною оформлення права власності людини на землю. 
Без цієї процедури на сьогодні власник земельної ділянки не зможе її продати, 
подарувати або відчужити в інший спосіб. 

Кадастровий номер – це унікальний на території України код, який 
присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації і залишається 
незмінним протягом усього часу існування земельної ділянки як єдиного 
цілого. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам усіх форм 
власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до 
іншого кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін. 

У відеоролику Мін’юст разом з Онлайн-будинком юстиції допомагає 
знайти відповідь на питання: 

- Який кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться предмет 
угоди? 

- Як здійснити державну реєстрацію земельної ділянки в державному 
земельному кадастрі? 

- Як отримати витяг з державного земельного кадастру (витяг з ДЗК)? 
Також в інформаційно-навчальному ролику кваліфіковані фахівці 

повідомлять, які кроки потрібно здійснити для присвоєння ділянці кадастрового 
номеру. Зокрема, переглянувши відеоролик, глядачі дізнаються про особливості 
розробки і погодження документації із землеустрою та державної реєстрації 
земельної ділянки. 

Звертаємо увагу: на Публічній кадастровій карті 
(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) реалізовано електронний сервіс 
замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 
Для замовлення витягу з Державного земельного кадастру необхідно знайти на 
цьому сервісі необхідну земельну ділянку за кадастровим номером та 
натиснути «Замовити Витяг про земельну ділянку». 

Відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=qWF9gmnqa20&index=7&list=PLEePtGdrpklqy
dzsfk4nDTTbOoVh-kFqp 

 
Порядок укладення, розірвання та внесення змін до умов договору 

оренди земельної ділянки. 
Під час перегляду відео матеріалів власники земельних наділів зможуть 

ознайомитися з правами, які їм гарантує держава, та навчитися захищати ці 
права у відносинах з фермерами та аграрними підприємствами, що 
використовують їх землі. 

У відеоролику роз’яснені питання про істотні умови, які повинен містити 
договір оренди земельної ділянки, та наслідки неналежного виконання 
орендарем цього договору. 

Крім того, з цього інформаційно-навчального ролику громадяни 
дізнаються: 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
https://www.youtube.com/watch?v=qWF9gmnqa20&index=7&list=PLEePtGdrpklqydzsfk4nDTTbOoVh-kFqp
https://www.youtube.com/watch?v=qWF9gmnqa20&index=7&list=PLEePtGdrpklqydzsfk4nDTTbOoVh-kFqp
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• який строк дії договору оренди землі, зокрема ділянок 

сільськогосподарського призначення; 
• як відбувається зміна умов договору оренди землі; 
• які існують підстави припинення чи розірвання договору оренди землі; 
• що необхідно для розірвання договору за згодою сторін; 
• за яких умов договір може бути розірваний достроково за рішенням суду; 
• які вимоги складання позовної заяви. 
Фахівці Мін’юсту нагадали, що право оренди земельної ділянки може бути 

об'єктом відчуження, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також 
бути предметом застави, передаватися у спадок, крім встановлених 
законодавством випадків. Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є 
земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в 
оренді, має право передати таку ділянку в оренду на строк до моменту 
державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або 
до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини від умерлою, 
про що обов'язково зазначається у договорі оренди земельної ділянки. 

Відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvfhoRAlQkE&t=13s 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvfhoRAlQkE&t=13s

