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Вступ
• Цей виступ проводиться для ознайомлення
із основними положеннями законодавства
про землю та досвідом застосування цього
законодавства у нотаріальній і адвокатській
практиках

Земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами

Різниця між землею і ділянкою
• Є 2 основні ознаки які відрізняють землю
від земельної ділянки це:
• Чітко встановлені межі,
• Визначений правовий режим.
Отже земельна ділянка має власника,
користувача та межі.

Право власності
• Право власності на землю - це право володіти,
користуватися і розпоряджатися земельними
ділянками.
• Право володіти можна пояснити як титульне
закріплення ділянки за певною особою
• Право розпоряджатися це право продати,
здати в оренду, можливість сплачувати
податки і заповідати
• Право користуватись можна пояснити як
можливість безпосередньо робити щось із
ділянкою

Поширення права власності
• Право власності на земельну ділянку
поширюється в її межах на поверхневий
(ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси
і багаторічні насадження, які на ній
знаходяться, якщо інше не встановлено
законом та не порушує прав інших осіб.
• Право власності на земельну ділянку
розповсюджується на простір, що знаходиться
над та під поверхнею ділянки на висоту і на
глибину, необхідні для зведення житлових,
виробничих та інших будівель і споруд

Основні права на земельну ділянку
• Власники земельних ділянок мають право:
• а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку,
передавати її в оренду, заставу, спадщину;
• б) самостійно господарювати на землі;
• в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та
інших культур, на вироблену продукцію;
• г) використовувати у встановленому порядку для власних
потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні
копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші
корисні властивості землі;
• ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
• д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і
споруди.

Виникнення прав
• Громадяни України набувають права власності на
земельні ділянки на підставі:
• а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти,
дарування, міни, іншими цивільно-правовими
угодами;
• б) безоплатної передачі із земель державної і
комунальної власності;
• в) приватизації земельних ділянок, що були раніше
надані їм у користування;
• г) прийняття спадщини;
• ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм
земельної частки (паю).

Виникнення земельної ділянки
• Формування земельної ділянки полягає у
визначенні земельної ділянки як об'єкта
цивільних прав. Формування земельної
ділянки передбачає визначення її площі,
меж та внесення інформації про неї до
Державного земельного кадастру.

Виникнення земельної ділянки
• Сформовані земельні ділянки підлягають
державній реєстрації у Державному
земельному кадастрі.
• Земельна ділянка вважається сформованою з
моменту присвоєння їй кадастрового номера.
• Земельна ділянка може бути об'єктом
цивільних прав виключно з моменту її
формування (крім випадків суборенди,
сервітуту щодо частин земельних ділянок) та
державної реєстрації права власності на неї.

Спільна часткова власність
Право спільної часткової власності на земельну
ділянку виникає:
• а) при добровільному об'єднанні власниками
належних їм земельних ділянок;
• б) при придбанні у власність земельної
ділянки двома чи більше особами за цивільноправовими угодами;
• в) при прийнятті спадщини на земельну
ділянку двома або більше особами;
• г) за рішенням суду.

Здійснення спільної часткової
власності
• 1. Володіння, користування та розпорядження
земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій
власності, здійснюються за згодою всіх співвласників
згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у
судовому порядку.
• 2. Договір про спільну часткову власність на земельну
ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується
нотаріально.
• 3. Учасник спільної часткової власності має право
вимагати виділення належної йому частки із складу
земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими
учасниками, які вимагають виділення, а у разі
неможливості виділення частки - вимагати відповідної
компенсації.

Здійснення спільної часткової
власності
• 4. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має
право на отримання в його володіння, користування частини
спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної
йому частки.
• 5. Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру
своєї частки має право на доходи від використання спільної
земельної ділянки, відповідає перед третіми особами за
зобов'язаннями, пов'язаними із спільною земельною ділянкою,
і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, а
також у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної
ділянки.
• 6. При продажу учасником належної йому частки у спільній
частковій власності на земельну ділянку інші учасники мають
переважне право купівлі частки відповідно до закону.

Спільна сумісна власність
У спільній сумісній власності перебувають
земельні ділянки:
• а) подружжя;
• б) членів фермерського господарства, якщо
інше не передбачено угодою між ними;
• в) співвласників жилого будинку;
• г) співвласників багатоквартирного будинку.

Здійснення спільної сумісної
власності
• Співвласники земельної ділянки, що перебуває
у спільній сумісній власності, мають право на її
поділ або на виділення з неї окремої частки,
крім випадків, установлених законом.
• Поділ земельної ділянки, яка є у спільній
сумісній власності, з виділенням частки
співвласника, може бути здійснено за умови
попереднього визначення розміру земельних
часток, які є рівними, якщо інше не
передбачено законом або не встановлено
судом.

Категорії цільового призначення
• а) землі сільськогосподарського призначення;
• б) землі житлової та громадської забудови;
• в) землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення;
• г) землі оздоровчого призначення;
• ґ) землі рекреаційного призначення;
• д) землі історико-культурного призначення;
• е) землі лісогосподарського призначення;
• є) землі водного фонду;
• ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.

Види цільового призначення
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Для ведення фермерського господарства
Для ведення особистого селянського господарства
Для ведення підсобного сільського господарства
Для індивідуального садівництва
Для колективного садівництва
Для городництва
Для сінокосіння і випасання худоби
Для дослідних і навчальних цілей
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
Для надання послуг у сільському господарстві
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

Зміна категорії цільового
призначення
• Віднесення земель до тієї чи іншої категорії
здійснюється на підставі рішень органів державної
влади, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування відповідно до
їх повноважень.
• Зміна цільового призначення земельних ділянок
здійснюється за проектами землеустрою щодо їх
відведення.
• Зміна цільового призначення земельних ділянок
приватної власності здійснюється за ініціативою
власників земельних ділянок.

Поняття “Пай”
• Що ж таке пай, на відміну від земельної
ділянки пай не має меж. Це право людини
отримати з.д відповідної площі. Якщо у вас
є пай на 4 га то ви отримаєте з.д на 4 га
землі. Але пай це не гіпотетичне право а
цілком конкретне, яким можна користатися
не оформлюючи кадастрового номеру, пай
можна здавати в оренду, забороняється
продавати паї, але їх можна успадкувати.

Визначення Паю
• При приватизації земель державних і
комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій земельні
ділянки передаються працівникам цих
підприємств, установ та організацій,
працівникам державних та комунальних
закладів освіти, культури, охорони здоров'я,
розташованих на території відповідної ради, а
також пенсіонерам з їх числа з визначенням
кожному з них земельної частки (паю).

Виділення Паю в натурі
• Підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення
відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної
державної адміністрації. Особи, власники сертифікатів на
право на земельну частку (пай), які виявили бажання
одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на
місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської
ради чи районної державної адміністрації 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).

Використане законодавство
• Земельний кодекс України
• Закон України “Про державну реєстрації
речових прав та їх обмежень”
• Наказ № 548 від 23.07.2010 Держкомзему
“Про затвердження класифікації видів
цільового призначення земель”

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ. ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ
Питання власності на землю з кожним роком буде набувати більшої
актуальності. Земельна реформа додасть поштовху для розвитку земельних
відносин.
Громадська організація «Агромегаполіс» дослідила та проаналізувала
питання прав на землю. Цей аналітичний матеріал підготовлений для
проведення лекцій на тему прав на землю.
Під час проведення лекцій ви зможете отримати інформацію про:
Правила оформлення прав на земельну ділянку
Поділ землі
Земельна ділянка і права подружжя
Як успадкувати земельну ділянку
Спори з сусідами за межу
Правила забудови землі
Паї та сільськогосподарська земля.
Сподіваємось що ці матеріали стануть Вам у нагоді.
Громадська організація «Агромегаполіс», 2019
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Організації є впровадження та застосування людьми новітніх досягнень технологій, створення і розвиток малих та
середніх фермерських господарств, та покращення екології населених пунктів.
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