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ЗЕМЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

Правовий режим земель рекреаційного призначення
Землі рекреаційного призначення — одна з категорій, що входить 

до складу земель України (п . «г» ст . 19 Земельного кодексу України) . 
Вони можуть перебувати у державній, комунальній та приватній 
власності .

Юридичними ознаками земель рекреаційного призна-
чення може бути:

•	 можливість	використання	їх	для	організації	масового	
організованого відпочинку населення у зв’язку з наявною 
сукупністю на них природних, природно-соціальних умов та 
природно-антропогенних комплексів;

•	 підтвердження	в	порядку,	передбаченому	законодавством,	
якостей земельних ділянок суші та водного простору, які 
сприяють фізіологічному, психологічному, генетичному та 
духовному оздоровленню людей;

•	 встановлення	порядку	користування	такими	землями	для	
масового довгострокового та короткострокового відпочинку 
населення, обліку, моніторингу;

•	 оголошення	у	встановленому	порядку	меж,	розмірів	земельних	
ділянок суші та водного простору рекреаційного призначення .

 
Зверніть увагу. Наявність цих ознак дає підставу для визнання від-
повідних територій землями рекреаційного призначення. Вирішаль-
ним фактором віднесення ділянок суші та водного простору до за-
значених земель є можливість їхнього цільового використання для 
організації масового відпочинку населення.

До земель рекреаційного призначення належать земельні ділян-
ки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, 
навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, зе-
мельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіона-
тів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, 
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яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, 
будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій та спор-
тивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, 
надані для дачного будівництва та спорудження інших об’єктів стаці-
онарної рекреації .

Залежно від розташування можна виділити три види зе-
мель рекреаційного призначення: 

а) землі, на яких розташовані зони оздоровчого відпочинку в 
межах населених пунктів; 

б) землі приміських та зелених зон; 
в) землі, на яких розташовані зони оздоровчого відпочинку 

населення за межами населених пунктів .

Землі рекреаційного призначення за своїм складом поді-
ляються на: 

а) призначені для короткочасного відпочинку населення;
б) призначені для довгочасного відпочинку населення . 

Рекреаційні землі (зони) для короткочасного відпочинку визна-
чаються на землях населених пунктів, приміських, міських лісів, на-
селених зон, лісопарків, ботанічних, дендрологічних, зоологічних 
садів, національних природних парків, які є легкодоступними для 
населення . 

Рекреаційні землі (зони) для довгочасного відпочинку організо-
вуються за межами населених пунктів на значній відстані . На цих 
землях дозволяється розміщувати соціально-культурні, туристич-
ні, лікувально-оздоровчі та інші заклади та об’єкти рекреаційного 
призначення .

Порядок визнання територій рекреаційними зонами на 
землях рекреаційного призначення залежить від їх місцезнаходження 
та виду природних об’єктів на них .

 Місця користування водами з рекреаційною та спортивною ме-
тою встановлюються відповідними радами у порядку, передбаченому 
водним законодавством (ст . 64 Водного кодексу України) .

Визначення земель рекреаційного призначення на землях лісово-
го фонду регулюється відповідними нормами лісового законодавства 
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(статті 9, 36, 37, 40, 75, 78 Лісового кодексу України) . Спеціальний по-
рядок створення встановлено для рекреаційних зон у складі земель 
природно-заповідного фонду України (статті 18—24 Закону України . 
«Про природно-заповідний фонд України») . 

Режим використання цих земель визначається Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, а також місцевими органами влади та 
місцевого самоврядування (ч . З ст . 63 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища») .

Зверніть увагу. Визначення земель рекреаційного призначен-
ня для цілей, передбачених у ст. 51 ЗК України, а також для спо-
рудження інших об’єктів стаціонарної рекреації відбуваєть-
ся згідно з законами України «Про основи містобудування»  
від 16 листопада 1992 р. та «Про планування і забудову територій» 
від 20 квітня 2000 р.
Порядок надання у користування або власність земель рекреаційного 
призначення для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів 
стаціонарної рекреації відбувається на загальних умовах, передбаче-
них ст. 116 Земельного кодексу України.
Право державної, комунальної та приватної власності на землі ре-
креаційного призначення набувається та реалізується різними 
суб’єктами на основі Конституції, інших законів у порядку, передбаче-
ному ЗК України (статті 78—91, 116—129, 131, 132).

Право користування землями рекреаційного призначен-
ня здійснюється у двох формах — загального і спеціального ко-
ристування . 

Загальне користування здійснюють громадяни у порядку, пе-
редбаченому законодавством і визначеному місцевими радами . Це 
користування парками, скверами, бульварами і таке інше в населених 
пунктах; користування водами в оздоровчих цілях у місцях, що ство-
рюються радами згідно зі статті 64 Водного кодексу України; користу-
вання сприятливим кліматом . 

Спеціальне користування землями рекреаційного призначен-
ня здійснюють громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності на 
підставі рішень місцевих органів влади та самоврядування з метою 
організації рекреаційної та пов’язаної з нею іншої діяльності .
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Для забезпечення раціонального використання і охорони земель 
рекреаційних зон на їх територіях визначають різні функціональ-
ні зони: а) особливо охоронювана; б) пізнавальна; в) короткочас-
ного відпочинку; г) обслуговування відвідувачів; д) господарського 
призначення .

Зверніть увагу. Основні права та обов’язки користувачів землями 
рекреаційного призначення передбачені Конституцією України (стат-
ті 13, 14, 22, 26, 41, 50, 66), Земельним кодексом України (статті 95—
97), Законом України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. (статті 21, 
22) та іншим законодавством.

Деякі особливості використання земель рекреаційного призна-
чення передбачає Лісовий кодекс України . Рекреаційна функція лісу 
визначається як неодмінна умова відновлення сил і здоров’я людини, 
підвищення трудового потенціалу суспільства . Самостійними видами 
є використання лісу та земельних ділянок лісового фонду з рекреа-
ційною, культурно-оздоровчою, спортивною та туристичною метою . 
Порядок користування земельними ділянками лісового фонду в куль-
турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях 
встановлює Кабінет Міністрів України (ч . 2 ст . 75 Лісового кодексу) .

Деякі особливості має використання земель рекреаційного при-
значення, розташованих на землях природно-заповідного фонду . Так, 
землі рекреаційних зон регіональних ландшафтних парків, ботаніч-
них садів, дендрологічних і зоологічних парків можуть використову-
ватися як на праві користування (у тому числі і оренди), так і на праві 
власності залежно від форми власності самих об’єктів природно-за-
повідного фонду .
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ВОДООХОРОННІ ЗОНИ  
ТА ПРИБЕРЕЖНІ ЗАХИСНІ СМУГИ

Водоохоронний режим певної ділянки водного об’єкту визнача-
ється ст .86 ВКУ . Треба зрозуміти до якого типу водного об’єкту відно-
ситься той, що вас цікавить і тоді дивитися нормативну базу на нього . 
На усіх водних об’єктах є прибережні та водоохоронні зони і усі вони 
визначаються ВКУ . В прибережних та водоохоронних смугах заборо-
нена або обмежена господарська діяльність .

Зазвичай на водних об’єктах (річки, озера, водосховища, море, 
тощо) встановлюються водоохоронні та прибережні захисні смуги . Во-
доохоронна зона — територія вздовж русла річки, зайнята рослинніс-
тю, яка охороняє воду від прямих надходжень поверхневих стоків, за-
бруднення долини ріки . Прибережні захисні смуги встановлюються по 
берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води . Ширина такої сму-
ги різниться від типу водного об’єкту, але в межах від 25 до 100 метрів . 

Пошукати інформацію про водний об’єкт, що цікавить, можливо в 
Державному реєстрі рибогосподарських водних об’єктів: http://drrvo .
gov .ua/ . Також орієнтовні реєстри водних об’єктів можна шукати на 
сайтах ОДА відповідної області в відповідному розділі . 

Водоохоронний режим певної ділянки водного об’єкту визнача-
ється ст .86 ВКУ . Треба зрозуміти до якого типу водного об’єкту відно-
ситься той, що вас цікавить і тоді дивитися нормативну базу на нього . 
На усіх водних об’єктах є прибережні та водоохоронні зони і усі вони 
визначаються ВКУ . В прибережних та водоохоронних смугах заборо-
нена або обмежена господарська діяльність .

Що таке водоохоронна зона і прибережна захисна смуга?
Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках 

всіх категорій земель, крім земель морського транспорту . 
Прибережна захисна смуга безпосередньо прилягає до водного 

об’єкта і є частиною водоохоронної зони .
До складу водоохоронної зони входять заплава річки, перша 

надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі 
балки та яри .
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Статтею 88 Водного кодексу України та статтею 60 Земельного ко-
дексу України регламентовано, що межі прибережних захисних смуг 
всіх без виключення водних об’єктів мають встановлюватися за окре-
мими проектами землеустрою, що розробляються в порядку, перед-
баченому законом . 

Які водоохоронні та захисні смуги зони встановлюються і 
для яких об’єктів? 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і 
засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо 
озер, водосховищ та інших водойм у межах водоохоронних зон, виді-
ляють земельні ділянки під прибережні смуги .

Прибережні захисні смуги встановлюють по обидва береги річок 
та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

•	 для	малих	річок,	струмків	і	потічків,	а	також	ставків	площею	
менше 3 гектарів — 25 м;

•	 для	середніх	річок,	водосховищ	на	них,	водойм,	а	також	ставків	
площею понад 3 гектари — 50 м;

•	 для	великих	річок,	водосховищ	на	них	та	озер	-100	м.
Якщо крутизна схилів перевищує 3 градуси, мінімальна ширина 

прибережної захисної смуги подвоюється .
У межах існуючих населених пунктів прибережну захисну смугу 

встановлюють з урахуванням конкретних умов, що склалися .
Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяють при-

бережну захисну смугу шириною не менше 2 км від урізу води .
Об’єкти, розташовані у прибережній захисній смузі, можна екс-

плуатувати, якщо при цьому не порушується її режим . Не придатні 
для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних 
смуг .

Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і ли-
манів входить у зону санітарної охорони моря і може використову-
ватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздо-
ровчих закладів з обов’язковим централізованим водопостачанням 
і каналізацією .

Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкоджен-
ня і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів 
на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідро-
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метричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюють 
смуги відведення з особливим режимом користування .

Розміри смуг відведення та режим користування ними встанов-
люють за проектом, який розробляють і затверджують за погоджен-
ням із державними органами охорони навколишнього природного 
середовища та водного господарства .

Земельні ділянки в межах смуг відведення надають органам вод-
ного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і 
можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісо-
насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних 
споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень .

На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для 
проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, встановлюють бере-
гові смуги .

Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність 
на них визначаються ст . 91 Водного кодексу України .

Порядок встановлення берегових смуг водних шляхів та корис-
тування ними визначає Кабінет Міністрів України . З метою охорони 
об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачан-
ня населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюють зони 
санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму .

Межі зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюють міс-
цеві ради на їхній території за погодженням із державними органами 
санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середови-
ща, водного господарства та геології .

Режим зон санітарної охорони водних об’єктів встановлює Кабі-
нет Міністрів України . Межі зон санітарної охорони (ЗСО) водних 
об’єктів визначаються проектом землеустрою . 

Межі ЗСО водних об’єктів встановлюються органами місцевого са-
моврядування на їх території за погодженням з державними органами 
земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони на-
вколишнього природного середовища, водного господарства та геології . 

У разі розташування ЗСО на територіях двох і більше областей їх 
межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Мін-
регіону та за погодженням з МОЗ, Мінприроди, Держгеокадастром, 
Держводагентством, Держгеонадрами та відповідними органами міс-
цевого самоврядування .
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Як дізнатися, до якого типу водних об’єктів відноситься 
той, що нас цікавить?

Кодифікація водних об’єктів за типом водного об’єкта та напря-
мом використання води відбувається згідно з розділом IX Податково-
го кодексу України . Також тип водного об’єкту визначається — Пас-
портом водного об’єкту . 

Пошукати інформацію про водний об’єкт можливо в Державному 
реєстрі рибогосподарських водних об’єктів: http://drrvo .gov .ua/

Також орієнтовні реєстри водних об’єктів можна шукати на сай-
тах ОДА відповідної області в розділі «Департамент екології та охоро-
ни природних ресурсів» чи «Департамент агропромислового розви-
тку, екології та природних ресурсів», тощо .

Що визначає водоохоронну зону для певного водного 
об’єкту ? 

Розміри і межі водоохоронних зон визначають проектом на основі 
нормативно-технічної документації .

Проекти цих зон розробляють на замовлення органів водного гос-
подарства та інших спеціально уповноважених органів, узгоджують з 
органами охорони навколишнього природного середовища, земель-
них ресурсів, власниками землі, землекористувачами і затверджують 
відповідними місцевими органами державної виконавчої влади та ви-
конавчими комітетами Рад .

Водоохоронна зона має внутрішню і зовнішню межі . Внутрішня 
межа збігається з мінімальним рівнем води у водному об’єкті . Зовніш-
ня межа, як правило, прив’язується до наявних контурів сільськогос-
подарських угідь, шляхів, лісосмуг, меж заплав, надзаплавних терас, 
бровок схилів, балок та ярів і визначається найбільш віддаленою від 
водного об’єкта лінією . Зовнішню межу водоохоронної зони на зем-
лях сільських населених пунктів, землях сільськогосподарського при-
значення, лісового фонду, територіях водогосподарських, лісогоспо-
дарських, рибогосподарських підприємств, а також на землях інших 
власників та користувачів визначають з урахуванням:

•	 зони	санітарної	охорони	джерел	питного	водопостачання;
•	 розрахункової	зони	перероблення	берегів;
•	 лісових	насаджень,	що	найбільшою	мірою	сприяють	охороні	

вод, із зовнішньою межею не менш як 1000 м від урізу середньо-
багаторічного рівня води;
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•	 усіх	земель	відводу	на	існуючих	меліоративних	системах,	але	не	
менш як 200 м від бровки каналів чи дамб .

На землях міст і селищ міського типу розмір водоохоронної зони, 
як і прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно до існу-
ючих на час встановлення водоохоронної зони конкретних умов за-
будови .

Водоохоронна зона морів, морських заток і лиманів, як правило, 
збігається з прибережною захисною смугою і визначається в ширину 
не менше як 2 км від урізу води .

У водоохоронній зоні дотримується режим регульованої госпо-
дарської діяльності .

Як дізнатися, яка водоохоронна зона діє на певній ділянці 
річки? 

Правовий режим земельних ділянок, зайнятих водними об’єктами, 
визначається ст .86 ВКУ .

Прибережні захисні смуги морів та навколо морських заток та ли-
манів мають істотно більший розмір, ніж прибережні захисні смуги 
інших об’єктів . Водночас, вони мають й істотно більш ліберальний 
режим (див . ст .62 ЗКУ, ст . 90 ВКУ), якщо не враховувати режиму ви-
ділених в їх межах пляжних зон (див . ч .3 ст .62 ЗКУ, ст .ст . 88, 90 ВКУ), 
який є досить жорстким .

На підставі ч .5 ст .87 ВКУ порядок визначення розмірів і меж водо-
охоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них вста-
новлений ПКМ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і 
меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності 
в них» від 08 .05 .1996 №486 .

Які обмеження діють у водоохоронних зонах?
Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних за-

хисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах визначені 
статтею 61 Земельного кодексу України та статтею 89 Водного кодексу 
України . Існуючі об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній сму-
зі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим . 
На такі об’єкти будуть поширюватися всі обмеження, які встановлені 
для прибережних захисних смуг, в тому числі і заборона будь-якого 
нового будівництва на земельних ділянках . Ці обмеження є чинними 



10

з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими 
вони були встановлені, (ст . 111 Земельного кодексу України) . 

Правовий режим прибережних захисних смуг встановле-
ний ст .ст .61,62 ЗКУ, ст .ст .88-90 ВКУ . Згідно з ч .2 ст .61 ЗКУ у прибереж-
них захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах за-
бороняється:

•	 розорювання	земель	(крім	підготовки	ґрунту	для	залуження	і	
залісення), а також садівництво та городництво;

•	 зберігання	та	застосування	пестицидів	і	добрив;
•	 влаштування	літніх	таборів	для	худоби;
•	 будівництво	будь-яких	споруд	(крім	гідротехнічних	

навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому 
числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

•	 влаштування	звалищ	сміття,	гноєсховищ,	накопичувачів	рідких	
і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, 
полів фільтрації тощо;

•	 миття	та	обслуговування	транспортних	засобів	і	техніки.
Правовий режим земельних ділянок, зайнятих водними 

об’єктами, визначається ст .86 ВКУ . На земельних ділянках дна річок, 
озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводи-
тися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, погли-
бленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин 
(крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокла-
данням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та 
геологорозвідувальні роботи .

Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються від-
повідно до проектів, що погоджуються з державними органами охо-
рони навколишнього природного середовища, водного господарства 
та геології .»

Слід наголосити, що ст .86 ВКУ дозволяє лише днопоглиблювальні 
роботи на судноплавних річках, при цьому вони повинні відбувати-
ся відповідно до положень ч .2 ст .86 ВКУ та законодавства про над-
ра (якщо передбачається видобування корисних копалин) . При здій-
сненні відповідних робіт слід керуватися положеннями ПКМ «Про 
затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях 
водного фонду» від 12 .07 .2005 №557, ВБН В .2 .4-33-2 .3 .03-2000 «Регу-
лювання русел річок . Норми проектування», затв . наказом Держвод-
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госпу України від 29 .12 .2000 №207 .
Деякі важливі особливості використання земель водного 

фонду та інших земель в басейнах малих річок передбачені ст .80 ВКУ . 
З метою охорони водності малих річок забороняється:

•	 змінювати	рельєф	басейну	річки;
•	 руйнувати	русла	пересихаючих	річок,	струмки	та	водотоки;
•	 випрямляти	русла	річок	та	поглиблювати	їх	дно	нижче	

природного рівня або перекривати їх без улаштування 
водостоків, перепусків чи акведуків;

•	 зменшувати	природний	рослинний	покрив	і	лісистість	басейну	
річки;

•	 розорювати	заплавні	землі	та	застосовувати	на	них	засоби	
хімізації;

•	 проводити	осушувальні	меліоративні	роботи	на	заболочених	
ділянках та урочищах у верхів’ях річок;

•	 надавати	земельні	ділянки	у	заплавах	річок	під	будь-яке	
будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд), а також для садівництва та городництва;

•	 здійснювати	інші	роботи,	що	можуть	негативно	впливати	чи	
впливають на водність річки і якість води в ній .

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в 
басейні річок, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо 
збереження водності річок та охорони їх від забруднення і засмічен-
ня .»

Зверніть увагу на законодавчу базу з цього питання. Норма-
тивно-правову та методичну основу формування водоохоронних об-
межень у використанні земель у даний час складають: Водний кодекс 
України; Земельний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку визначен-
ня розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господар-
ської діяльності в них»; ДБН 360-92** «Містобудування. Плануван-
ня і забудова міських і сільських поселень»; СОУ 00032632-005:2009 
«Землеустрій. Проекти землеустрою щодо створення водоохорон-
них зон. Правила розроблення» (затверджений наказом Держкомзе-
му від 17.07.2009 № 375); Методика упорядкування водоохоронних 
зон річок України; ВБН 33-4759129-03-05-92 «Проектування, упо-
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рядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ». За-
стосування ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень»; СОУ 00032632-005:2009 «Землеустрій. 
Проекти землеустрою щодо створення водоохоронних зон. Прави-
ла розроблення»; Методики упорядкування водоохоронних зон річок 
України; ВБН 33-4759129-03-05-92 «Проектування, упорядкування 
та експлуатація водоохоронних зон водосховищ» можливе лише в 
частині, що не суперечить чинному законодавству.
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ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ

Повноваження районних рад у галузі земельних відносин 
визначені у ст. 10 Земельного кодексу України.

Зверніть увагу. У главі 4 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» виписані практично однотипні повноваження районних і 
обласних рад, і в Земельному кодексі стаття 10 фактично послідовно 
відтворює положення статті 33 цього Закону.

До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на те-
риторії району належить:

а) розпорядження землями на праві спільної власності 
відповідних територіальних громад;

в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та 

використання земель;
ґ)	організація	землеустрою	та	затвердження	землевпорядних	

проектів;
д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж 
районів, міст;

е) вирішення земельних спорів;
е-1) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу 

відповідного району;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин 

відповідно до закону .

Хоча районна рада не визнана суб’єктом права комунальної влас-
ності на землю, до її повноважень відповідно до цієї статті Земельного 
кодексу України належить розпорядження землями, що перебувають 
у спільній власності відповідних територіальних громад . До спільної 
власності можуть належати, зокрема, земельні ділянки, на яких роз-
ташовані спільні об’єкти комунальної власності територіальних гро-
мад відповідного району (районна (спільна) хлібопекарня або пта-
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хофабрика, районна науково-дослідницькі станція, інші комунальні 
підприємства та організації районного значення, а також при наяв-
ності спільні землі запасу району) .

Земельний кодекс України. Стаття 12. 
Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі 

земельних відносин.
До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земель-

них відносин на території сіл, селищ, міст належить:
а) розпорядження землями територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність 

громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель 

комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності 

відповідно до цього Кодексу;
ґ)	викуп	земельних	ділянок	для	суспільних	потреб	відповідних	

територіальних громад сіл, селищ, міст;
д) організація землеустрою;
е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) здійснення контролю за використанням та охороною 

земель комунальної власності, додержанням земельного та 
екологічного законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання 
земель громадянами і юридичними особами у разі порушення 
ними вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання 
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним 
поділом;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання 
земельних ділянок;

ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і 
зміни меж сіл, селищ, міст;

й) вирішення земельних спорів;
к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин 

відповідно до закону .
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Статтею 142 Конституції України визначено, що матеріальною і 
фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, райо-
нів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебува-
ють в управлінні районних і обласних рад . 

Тобто Конституція України, Земельний кодекс (стаття 83), інші за-
кони визнають територіальні громади суб’єктом права комунальної 
власності на землю . У комунальній власності перебувають усі землі 
в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної влас-
ності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані 
об’єкти комунальної власності .

Зазначені ради мають право володіти, користуватися і 
розпоряджатися землями комунальної власності у повному 
обсязі, встановленому для суб’єктів права власності Земельним ко-
дексом України, Цивільним кодексом України, законом «Про місцеве 
самоврядування в Україні» тощо .

Як землевласник, територіальна громада через відповідну раду 
може передавати земельні ділянки із земель комунальної власності у 
власність громадян і юридичних осіб безоплатно (в разі приватиза-
ції майнових об’єктів комунальної власності і землі), а також за плату 
в усіх інших випадках із покладанням на нових власників обов’язків 
використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням . 

Зверніть увагу. Якщо продаж земельних ділянок, що перебувають 
у державній власності, здійснюють органи виконавчої влади, то зе-
мельних ділянок комунальної власності — органи місцевого самовря-
дування. 
Підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 
є рішення сільської, селищної, міської ради. При цьому договір купівлі-
продажу підлягає нотаріальному посвідченню.

Для підприємств та інших юридичних осіб, заснованих на кому-
нальній власності, земельні ділянки надаються місцевими радами у 
постійне користування, в тому числі на умовах оренди . Передача в 
оренду, тобто у тимчасове користування земельних ділянок, що пере-
бувають у комунальній власності, здійснюється на підставі рішення 
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відповідного органу місцевого самоврядування шляхом укладення 
договору оренди земельної ділянки .

Сільські ради мають право викупу земельних ділянок, які 
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для сус-
пільних потреб відповідно до ст. 146 Земельного кодексу у ви-
падках та в порядку, встановлених законом. 

Власник земельної ділянки не пізніше, ніж за один рік до майбут-
нього викупу має бути письмово попереджений радою, яка приймала 
рішення про її викуп . Викуп здійснюється за згодою її власника . За 
рішенням місцевих рад можуть бути вилучені для суспільних та всіх 
інших потреб земельні ділянки комунальної власності, надані цією 
радою у постійне користування . 

Порядок їх вилучення передбачений ст . 149 Земельного кодексу . 
Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у кому-
нальній власності, можуть вилучатися (викуповуватися) для будівни-
цтва об’єктів загальнодержавного значення і соціально-культурного 
призначення (ст . 150 ЗК України) . Вилучення (викуп) зазначеної зе-
мельної ділянки здійснюється сільською, селищною, міською радою 
за погодженням з Верховною Радою України . Крім того, до повнова-
жень сільської ради належить підготовка висновків щодо вилучення 
земель державної власності і викупу земель приватної власності для 
суспільних потреб держави .

Зверніть увагу. Повноваження місцевих рад в галузі організації землеу-
строю, координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів, здій-
снення контролю за використанням та охороною земель комунальної 
власності мають здійснюватися відповідно до Законів України «Про зем-
леустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про охорону земель», 
«Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Сільські, селищні, міські ради, як орган місцевого самовря-
дування, без рішення суду не мають права втручатись у здійснен-
ня власником повноважень щодо володіння, користування і розпо-
рядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати 
непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обме-
ження . Вони наділені повноваженнями щодо обмеження, тимчасової 
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заборони (зупинення) використання земель громадянами чи юридич-
ними особами лише в разі порушення ними вимог земельного зако-
нодавства (статті 143—145, 189 ЗК України) .

Сільська, селищна, міська рада уповноважена інформу-
вати населення з питань вилучення (викупу) та надання земельних 
ділянок . Ці повноваження зумовлені принципами демократичного 
управління справами територіальної громади, забезпечення прозо-
рості щодо розрядження землею як об’єктом комунальної власності . 
Внесення пропозиції до районної ради щодо встановлення і зміни 
меж сіл, селищ, міст — одне із важливих повноважень сільської, се-
лищної, міської ради, що має забезпечити захист інтересів населення 
з питань адміністративно-територіального устрою .

До повноважень міської ради входить установлення та змі-
на меж районів у містах з районним поділом, як і питання організації 
управління районами в містах . Порядок вирішення цих питань місь-
кими радами встановлений ст . 41 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» .

Зверніть увагу. Громадяни і юридичні особи мають право на розгляд, 
зазначених у статті 158 Земельного кодексу України, земельних спо-
рів органами місцевого самоврядування, а у разі не вирішення питан-
ня мають право на подання позову щодо розв’язання земельного спору 
безпосередньо до суду.

Встановлення та зміна меж адміністративно-територіаль-
них утворень

Земельний кодекс України до адміністративно-територіальних 
утворень, для яких встановлюються та змінюються межі, відносить 
райони, села, селища, міста та райони у містах . Території зазначених 
утворень відокремлюються межею, тобто умовно замкненою лінією 
на поверхні землі .

Примітка. Відповідно до Закону України “Про планування і забудову 
територій” від 20 квітня 2000 р. територія — це частина земної 
поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй геогра-
фічним положенням, природними і створеними діяльністю людей 
умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та роз-
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ташованими під нею ресурсами. Метою формування територій і 
встановлення меж адміністративно-територіальних утворень є 
створення територіальних умов для самостійного вирішення орга-
нами місцевого самоврядування усіх питань місцевого життя. Не-
обхідна умова цього процесу — врахування інтересів населення, яке 
проживає на відповідній території. 

Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються 
та змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відпо-
відно	до	 техніко-економічного	обґрунтування	 їх	розвитку,	 генераль-
них планів населених пунктів . Як зазначається у ст . 183 ЗК України, 
одне з основних завдань землеустрою полягає у встановленні на міс-
цевості меж району, села, селища, міста, району у місті .

Межі адміністративно-територіальних утворень не є постійними . 
Вони можуть змінюватися залежно від економічних, географічних, 
демографічних, екологічних та інших факторів . 

Зверніть увагу. Включення земельних ділянок у межі відповідних 
утворень не тягне за собою припинення права власності чи права ко-
ристування цими ділянками. Це надзвичайно важливе правило, яке є 
однією з гарантій захисту прав власників земельних ділянок і земле-
користувачів. Правовий режим цих земельних ділянок може бути змі-
нений лише у разі їх вилучення (викупу) у певних суб’єктів у порядку, 
передбаченому ЗК України.

Коло суб’єктів, яким надано право приймати рішення стосовно 
встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утво-
рень, залежить від різновиду таких утворень . Зокрема, Верховна Рада 
України приймає рішення про встановлення і зміну меж районів і 
міст . Підставою для прийняття такого рішення є подання Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севасто-
польської міських рад . Рішення про встановлення і зміну меж сіл, се-
лищ приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська чи Севастопольська міські ради за поданням районних та 
відповідних сільських, селищних рад . Міська рада за поданням відпо-
відних районних у містах рад приймає рішення про встановлення і 
зміну меж районів у містах .
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Відповідно до п . “д” ст . 17 ЗК України висновки щодо встановлен-
ня та зміни меж сіл, селищ, районів у містах та міст готують місцеві 
державні адміністрації .

Зверніть увагу. Межі адміністративно-територіальних утворень 
посвідчуються державним актом України, який має містити повні 
відомості про межі конкретного району, села, селища, міста, району 
у місті. Форма та порядок видачі державного акта України на межі 
адміністративно-територіального утворення встановлює Верховна 
Рада України. На відміну від державних актів, які посвідчують право 
власності на землю чи право постійного землекористування, держав-
ний акт України дає уявлення про просторові межі відповідного адміні-
стративно-територіального утворення.
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ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНІ  
МАТЕРІАЛИ ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ 

(ПЛАНШЕТИ)
Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (планше-

ти) складаються на підставі натурних лісовпорядних робіт та каме-
рального дешифрування аерознімків, вони містять детальну харак-
теристику лісу . 

Топографічною основою для складання лісовпорядкуваль-
них планшетів є: 

а) планові матеріали колишнього лісовпорядкування; 
б) геодезичні дані землеустрою, матеріали наземної зйомки і 

матеріали аерофотозйомки (фотоплани, фотосхеми); 
в) топографічні карти . 

Зверніть увагу. Нову зйомку меж і планшетних рамок роблять тіль-
ки там, де відсутні вказані матеріали колишньої зйомки.

Усі види лісовпорядних робіт у лісовому фонді України проводять-
ся державною спеціалізованою службою — Українським державним 
проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (ВО «Укрдерж-
ліспроект») за кошти державного бюджету і за єдиною системою, а та-
кож за кошти постійних лісокористувачів

Зверніть увагу. Перелік планово-картографічних лісовпорядкуваль-
них матеріалів, методи їх створення, масштаби, вимоги до змісту 
та оформлення, якості виготовлення тощо регламентується галу-
зевими нормативними документами. Зокрема, за змістом пункту 
1.1 Інструкції про порядок створення і розмноження лісових карт, за-
твердженої Державним комітетом СРСР по лісовому господарству 11 
грудня 1986 року, планшети лісовпорядкувальні належать до планово-
картографічних матеріалів лісовпорядкування, а частина друга за-
значеної Інструкції присвячена процедурі їх виготовлення.

При вирішенні питання щодо перебування земельної лісової ді-
лянки у користуванні державного лісогосподарського підприємства 
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необхідно враховувати положення пункту 5 розділу VIII «Прикінце-
вих положень» ЛК України .

Зверніть увагу. Згідно з пунктом 5 розділу VIII «Прикінцеві положен-
ня» Лісового кодексу України до одержання в установленому порядку 
державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на 
право постійного користування земельними лісовими ділянками, доку-
ментами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є пла-
ново-картографічні матеріали лісовпорядкування.
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ТИПИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. 
САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО 

Інформацію про те, які будівлі відносяться до житлового та не-
житлового фонду, отримуємо із п .14 .1 .129 та п .14 .1 .129 прим . ст .14 
Податкового кодексу України . 

Об’єкти, віднесені до житлового фонду, поділяються на типи:
а) житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена 

з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими 
нормативно-правовими актами, і призначена для постійного 
у ній проживання . Житлові будинки поділяються на житлові 
будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу 
різної поверховості . Житловий будинок садибного типу — 
житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, 
який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) 
приміщень;

б) прибудова до житлового будинку — частина будинку, 
розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і 
яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну 
капітальну стіну;

в) квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, 
призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої 
житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з 
присадибною ділянкою;

ґ)	кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — 
ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи 
більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) 
використання, який в питаннях нормування площі забудови, 
зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не 
відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок — житловий будинок для використання 
протягом року  
з метою позаміського відпочинку;
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У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні — готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, 

ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори 
для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, 
адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та 
адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні — торгові центри, універмаги, магазини, 
криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції 
технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, 
бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, 
будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі — гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні 
стоянки;

ґ)	будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) 

приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;
Самочинне будівництво .
Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України житловий 

будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються само-
чинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земель-
ній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного 
дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними пору-
шеннями будівельних норм і правил .

Зверніть увагу. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівни-
цтво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може 
бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне 
будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї 
мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому 
порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.
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Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти 
визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійсни-
ла (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або 
якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, 
яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок .

На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може ви-
знати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збу-
доване на ній, якщо це не порушує права інших осіб .

Зверніть увагу. Особа, яка здійснила самочинне будівництво, має 
право на відшкодування витрат на будівництво, якщо право власнос-
ті на нерухоме майно визнано за власником (користувачем) земельної 
ділянки, на якій воно розміщене.

У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспіль-
ним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення 
будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу дер-
жавної влади або органу місцевого самоврядування може постанови-
ти рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила (здійснює) будів-
ництво, провести відповідну перебудову .

Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, 
яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її прове-
дення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за 
рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво . Особа, яка 
здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов’язана відшко-
дувати витрати, пов’язані з приведенням земельної ділянки до по-
переднього стану .

Із змісту статті випливає, що для того, щоб будівництво НЕ 
було самочинним, необхідною є наявність таких вимог: 

•	 земельна	ділянка	повинна	бути	відведена	для	зведення	
житлового будинку, будівлі, споруди або іншого нерухомого 
майна; 

•	 повинен	бути	належним	чином	оформлений	дозвіл	на	забудову	
або належно затверджений проект; 

•	 при	забудові	не	були	здійснені	істотні	порушення	будівельних	
норм і правил .
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У разі наявності самочинного будівництва, воно, за мож-
ливості, може бути легалізоване.

При чому, у статті 376 Цивільного кодексу України чітко визначе-
но, що легалізація самочинного будівництва здійснюється у судовому 
порядку, якщо самочинне будівництво здійснено особою на земель-
ній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети та за умови надання 
земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване 
нерухоме майно .

У всіх інших випадках самочинного будівництва легалізація будів-
ництва може бути здійснена шляхом винесення відповідних рішень 
виконавчими органами місцевого самоврядування з видачею свідо-
цтва про право власності на підставі розділу 6 Тимчасового положен-
ня про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України від 07 .02 .2002р . №7/5 .

Зверніть увагу. За виконання будівельних робіт без повідомлення про 
початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовір-
них даних у такому повідомленні, статтею 96 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення передбачений штраф у розмірі від 4, 
250 грн до 5,950 грн, за виконання будівельних робіт без дозволу на їх 
виконання, вчинене щодо об’єктів IV категорії складності передбаче-
но штраф у розмірі від 10, 200 до 11,900 гривень.
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ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНОК 

Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки

КРОК 1
Оформити нотаріально засвідчену заяву на зміну цільового при-

значення, підписану власником . Дана заява є підставою для розробки 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки .

КРОК 2
Зміна цільового призначення передбачає розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки . Тому необхідно замови-
ти у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначен-
ня .
Зверніть увагу. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змі-
нюється, не потребує отримання дозволу жодним органом влади. До-
говір між власником земельної ділянки та землевпорядною організаці-
єю є єдиною підставою для розроблення проекту.

КРОК 3
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і роз-

робити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
строки, встановлені договором . Межі земельної ділянки, при потре-
бі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка . 
Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у фор-
мі електронного документу .

Зверніть увагу. Вимагайте від землевпорядної організації надання 
Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій 
формі. У разі виникнення судового спору щодо законності зміни цільо-
вого призначення земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає 
погодженню уповноваженими органами влади відповідно до стат-



27

ті 186-1 Земельного кодексу України . А саме: місцевим управлінням 
Держгеокадастру, місцевим відділом архітектури та містобудування 
та іншими організаціями в окремих індивідуальних випадках .

Зверніть увагу. У разі, якщо змінюється цільове призначення осо-
бливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також 
земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційно-
го та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка про-
водиться Держгеокадастром України.

Звертаємо увагу також на те, що наявність затвердженого 
плану зонування території або детального плану території 
є обов’язковою в ході погодження проекту зміни цільового 
призначення.

Дізнатися про наявність такої документації у разі розміщення 
земельної ділянки в межах населеного пункту можна в міській (сіль-
ській, селищній) раді, а у разі розміщення ділянки за межами населе-
ного пункту — в місцевій райдержадміністрації .

Якщо детальний план території не розроблявся раніше, його роз-
робку можна замовити окремо . Вимоги щодо обов’язкової наявності 
плану зонування або детального плану території встановлені ст . 24 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .

КРОК 4
Звернутись до органу, уповноваженого приймати рішення про 

зміну цільового призначення земельної ділянки з клопотанням про 
затвердження проекту . Таким органом у межах населених пунктів є 
відповідна сільська, селищна, міська рада .

Уповноважений орган має прийняти рішення про затвердження 
проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки або від-
мову у вчиненні таких дій .

Важливо знати: Відмова органу влади у зміні цільового призна-
чення земельної ділянки повинна бути мотивована і містити у собі 
посилання на підстави відмови . Такими підставами можуть бути:

•	 невідповідність	запроектованого	цільового	призначення	
вимогам закону або прийнятих відповідно до нього 
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нормативно-правових актів,
•	 неузгодженість	цільового	призначення	земельної	ділянки	

вимогам затвердженої містобудівної документації або 
документації із землеустрою .

КРОК 5
Звернутися до державного кадастрового реєстратора у територі-

альному (районному, міському) органі Держгеокадастру України із 
заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку . Якщо 
інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього 
органу має звертатись землевпорядна організація .

До заяви додається розроблений та погоджений уповноваженими 
органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо 
щодо проекту проводилась державна експертиза — також оригінал 
позитивного висновку цієї експертизи .

Зверніть увагу. Дана послуга надається безкоштовно!

КРОК 6
Останнім етапом є реєстрація прав на нерухоме майно в держав-

ному реєстрі прав . Це можна зробити, звернувшись до центру надан-
ня адміністративних послуг чи нотаріуса з відповідним пакетом до-
кументів . В результаті інформація про реєстрацію права за бажанням 
заявника може бути надана у паперовій формі .
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УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Землі лісового фонду можуть перебувати у державній, комуналь-
ній та приватній власності, відповідно до ст . 56 Земельного кодексу 
України .

Передача земель лісового фонду державної власності у комуналь-
ну власність та земель лісового фонду комунальної власності у дер-
жавну провадиться у порядку, встановленому Земельним кодексом 
України для юридичних осіб (стаття 117) та згідно з Постановою КМУ 
“Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права 
державної і комунальної власності” від 1 серпня 2002 р .

До земель державної і комунальної власності, які не можуть пе-
редаватися у приватну власність, належать усі землі лісового фонду, 
крім випадків, передбачених ч . 2 ст, 56 ЗК України . До цих випадків 
належить положення про те, що громадянам та юридичним особам 
за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконав-
чої влади можуть безоплатно або за плату передаватися у власність 
замкнені ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га у складі 
угідь фермерських та інших господарств .

“Замкнені ділянки” — це такі земельні ділянки лісового фонду, які 
відокремлені природними (болотами, водоймами, пустирями і т . ін .) 
або протипожежними розривами (п . “а” ст . 5 Лісового кодексу) . По-
рядок надання їх у приватну власність регулюється статтями 116, 118, 
125, 126—132 ЗК України .

Зверніть увагу. У спільному наказі Мінагрополітики та Держком-
лісгоспу “Про ліси сільськогосподарських підприємств” від 26 черв-
ня 2000 року № 106/60 передбачено, що згідно з Указом Президента 
України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 
аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року, № 1529/99 при 
реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств на 
засадах приватної власності на землю та майно і створенні різних 
типів господарських структур відповідно до законодавства лісові 
землі паюванню не підлягають.
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Громадяни та юридичні особи у встановленому порядку 
можуть набувати у власність земельні ділянки деградова-
них і малопродуктивних угідь для залісення. Порядок надання 
громадянам та юридичним особам у власність деградованих і мало-
продуктивних угідь для залісення передбачений такий самий, як і 
для інших земель .

Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів виконавчої 
влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне 
користування спеціалізованим державним або комунальним лісо-
господарським підприємствам, а на умовах оренди — іншим підпри-
ємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані 
лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового господарства, спе-
ціального використання лісових ресурсів і для потреб мисливського 
господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, ту-
ристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт у порядку, пе-
редбаченому Лісовим кодексом України .

Таким чином, користування земельними ділянками лісово-
го фонду можу бути постійним або орендним. Надання земель-
них ділянок лісового фонду у постійне користування спеціалізованим 
державним або комунальним лісогосподарським підприємствам для 
зазначених цілей відбувається у порядку, передбаченому статтями 
116, 122—128 Земельного кодексу та ст . 9 Лісового кодексу .

Постійне користування землями лісового фонду посвідчу-
ється державним актом, форму якого затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного 
акта на право власності на земельну ділянку та державний акт на пра-
во постійного користування земельною ділянкою” від 2 квітня 2002 р .

Надання земельних ділянок лісового фонду в оренду передба-
чається також Лісовим кодексом, який у ст . 9 визначає ширше коло 
орендарів цих земель . Так, орендарями названих земель можуть 
бути підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, релі-
гійні організації, громадяни України, іноземні юридичні особи та гро-
мадяни (ч . 5 ст . 9 Лісового кодексу) .

Зверніть увагу. Лісовий кодекс (ст. 9) передбачає можливість тим-
часового використання земельних ділянок лісового фонду. Але це по-
ложення не відповідає вимогам Земельного кодексу, який не містить 
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приписів щодо регулювання такого різновиду землекористування. У 
зв’язку з цим слід зазначити, що використання земельних ділянок лі-
сового фонду може здійснюватися як на умовах постійного, так і 
орендного землекористування. В останньому випадку термін оренди 
визначається ст. 933 ЗК України, а не ст. 9 Лісового кодексу України. 
Підставою для висновку є положення ст. З ЗК України.

 
Експлуатація земель лісового фонду здійснюється у поряд-

ку загального і спеціального використання . У порядку загального 
використання цих земель громадяни мають право вільно перебу-
вати в лісах, безоплатно збирати для власного споживання дикорос-
лі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, інші плоди, гриби, крім ви-
падків, передбачених законодавством . При цьому вони зобов’язані 
виконувати вимоги пожежної безпеки у лісах, користуватися вище-
зазначеними лісовими ресурсами у строки, встановлені державними 
лісогосподарськими органами, і способами, що не завдають шкоди 
відтворенню цих ресурсів .

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється у 
межах земельних ділянок лісового фонду, наданих для цього у корис-
тування . Земельна ділянка лісового фонду може надаватися одному 
або кільком лісокористувачам для спеціального використання різних 
видів лісових ресурсів, а саме: заготівля деревини під час рубок голов-
ного користування; заготівля живиці, другорядних лісових матеріалів 
(пень, дуб, кора, деревна зелень тощо); побічні лісові користування .

Переведення лісових земель до нелісових для використан-
ня у цілях, не пов’язаних із веденням лісового господарства, 
використанням лісових ресурсів і користуванням земельними ділян-
ками лісового фонду для потреб мисливського господарства, куль-
турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та 
для науково-дослідних робіт, провадиться за рішенням органів, 
які надають ці землі у користування відповідно до земельного 
законодавства .

Переведення лісових земель до нелісових у цілях, 
пов’язаних із веденням лісового господарства, спеціаль-
ним використанням лісових ресурсів і користуванням земель-
ними ділянками лісового фонду для потреб мисливського гос-
подарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і 
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туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт, здій-
снюється з дозволу відповідних державних органів лісово-
го господарства АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя  
за погодженням з відповідними державними органами охорони 
довкілля .

Земельні ділянки лісового фонду для потреб мисливсько-
го господарства — мисливські угіддя — надаються користувачам 
згідно з законами України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р . 
(статті 15, 21 і 24 та “Про мисливське господарство та полювання” від 
22 лютого 2000 р . (ст . 22) .

Зверніть увагу. Відносини між власниками або користувачами зе-
мельних ділянок і користувачами мисливських угідь регулюються від-
повідними договорами. 

Користування мисливськими угіддями на землях лісово-
го фонду є платним. Розмір та порядок внесення плати за користу-
вання ними визначається у договорі між користувачем мисливських 
угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, 
на яких розташовані угіддя . Розмір цієї плати встановлюється залеж-
но від їх місцезнаходження, природної якості та інших факторів .

Використання лісових ресурсів і користування земель-
ними ділянками лісового фонду на природно-заповідних 
територіях і об’єктах, у населених пунктах, прикордонній смузі та 
лісах, що зазнали радіоактивного забруднення, визначається відпо-
відно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” 
від 16 червня 1992 р . зі змінами від 14 грудня 1999 р . та статей 78—80 
Лісового кодексу .

 
Зверніть увагу. Постійне користування земельними ділянками лісо-
вого фонду припиняється у випадках і порядку, передбачених стаття-
ми 141—144 ЗК України. Порядок вилучення цих земель для суспільних 
та інших потреб провадиться згідно зі статтям 149—151, 156 і 157 
ЗК України. При цьому Кабінет Міністрів України 17 листопада 1997 
р. затвердив постанову “Про розміри і порядок визначення втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підляга-
ють відшкодуванню”. 
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Право на орендне користування земельними ділянками 
лісового фонду для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спор-
тивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт 
надається юридичним і фізичним особам відповідними місцевими 
радами за погодженням з постійними лісокористувачами . Порядок 
користування земельними ділянками лісового фонду для зазначених 
цілей та робіт встановлює Кабінет Міністрів України .

Для проведення науково-дослідних робіт відповідним лісоко-
ристувачам можуть виділятися земельні ділянки лісового фонду, на 
яких може бути обмежено або повністю заборонено спеціальне ви-
користання лісових ресурсів, якщо це не суперечить цілям науково-
дослідних робіт .
Зверніть увагу. Рішення про обмеження чи заборону спеціального 
використання лісових ресурсів та користування цими ділянками для 
інших цілей приймають місцеві Ради, які надають ці ділянки, за по-
годженням з постійними лісокористувачами.

 
Загальне користування землями лісового фонду є без-

оплатним. 
Спеціальне користування цими землями, наданими у по-

стійне користування спеціалізованим державним або комунальним 
лісогосподарським підприємствам є платним . Розмір плати та роз-
поділ платежів (зборів) за користування цими землями передбачені 
статтями 89—91 Лісового кодексу, постановою Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження порядку справляння збору за спеціаль-
не використання лісових ресурсів та користування земельними ді-
лянками лісового фонду” від 6 липня 1998 р ., а також Інструкцією 
про механізм справляння збору за спеціальне використання лісо-
вих ресурсів та користування земельними ділянками лісового фон-
ду, затвердженою Державним комітетом лісового господарства 15 
жовтня 1999 р .

Зверніть увагу. Плата за земельні ділянки, надані на землях лісового 
фонду, за винятком земельних ділянок, зайнятих виробничими, куль-
турно-побутовими, житловими будинками та господарськими будів-
лями і спорудами, справляється у складі плати за використання лісо-
вих ресурсів.
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УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

Водні об’єкти надаються в оренду в комплексі з прибереж-
ними захисними смугами, землями, зайнятими водою, та гідро-
технічними спорудами згідно зі статтями 51 Водного кодексу та 59 
Земельного кодексу України .

Фізичні та юридичні особи, зацікавлені в отриманні в оренду зе-
мельної ділянки з розташова¬ним на ній водним об’єктом, зверта-
ються до районної державної адміністрації з клопотанням, у якому 
зазначаються:

•	 найменування	юридичної	особи	або	прізвище,	ім’я	та	
по батькові фізичної особи, ідентифікаційний номер та 
місцезнаходження чи проживання;

•	 місцезнаходження	водного	об’єкта,	площа	водного	дзеркала	
об’єкта при нормальному підпірному рівні, площа земель 
прибережних смуг, необхідних орендареві, мета та термін 
оренди .

До клопотання додаються:
•	 свідоцтво	про	державну	реєстрацію	суб’єкта	під¬приємницької	

діяльності, завірене нотаріально або органом, який провів 
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

•	 перспективний	план	використання	на	термін	оренди	земельної	
ділянки з розташованим на ній водним об’єктом .

Зверніть увагу. При розташуванні водного об’єкта за межами насе-
леного пункту до клопотання додається лист-погодження відповідної 
сільської, селищної, міської ради.

Перед поданням клопотання в районну державну адміні-
страцію фізична або юридична особа, яка зацікавлена в отриманні 
земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом в орен-
ду, укладає з відповідною сільською, селищною чи міською радою 
договір надання в оренду гідроспоруди, що знаходиться на об’єкті 
оренди .
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Договір укладається у відповідності з чинним законодавством 
про оренду нерухомого майна . Невід’ємною частиною цього до-
говору є акт про експертну оцінку гідроспоруди. До договору 
оренди гідроспоруди додається детальний розрахунок орендної 
плати з чітким зазначенням, на який рахунок, бюджетний код та в 
якому розмірі буде перераховуватися орендна плата . Квитанція про 
оренду гідроспоруди надається сільською, селищною або міською 
радою . Цей договір є обов’язковим та невід’ємним документом для 
укладання договору оренди земельної ділянки з розташованим на 
ній водним об’єктом загальнодержавного значення та гідроспору-
дами (майном) . Районна державна адміністрація розглядає клопо-
тання і, у разі відсутності підстав для відмови, у 3-денний строк ви-
дає єдине розпорядження на оренду водного об’єкта та на наступну 
розробку проекту відведення земельної ділянки .

Зверніть увагу. У разі відсутності у сільській, селищній чи міській 
раді документів на гідроспоруду водний об’єкт не передається в орен-
ду доти, доки це питання не буде з’ясоване з регіональним відділенням 
Фонду Державного майна України по області.

До початку розробки проекту відведення земельної ділянки він 
погоджується із сільською, селищною чи міської радою, органом зе-
мельних ресурсів, природоохоронним органом, санітарно-епідеміо-
логічною службою, органом містобудування й архітектури та охоро-
ни культурної спадщини . 

Для розробки проекту укладається договір із фізичною або юри-
дичною особою, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою 
відповідно до закону . Проект відведення земельної ділянки підлягає 
державній експертизі, яка проводиться відповідно до законодавства . 
Позитивний висновок державної експертизи проекту відведення є 
підставою для укладання договору оренди між районною державною 
адміністрацією та фізичною або юридичною особою .

Зверніть увагу. Проект відведення земельної ділянки не розробляєть-
ся, якщо водний об’єкт має межі, визначені в натурі (на місцевості), є 
кадастровий план та не змінюється цільове призначення ділянки.
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Договір оренди земельної ділянки з розташованим на ній 
водним об’єктом.

Договір оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним 
об’єктом укладається в письмовій формі.

Невід’ємною частиною договору оренди є:
•	 проект	відведення	земельної	ділянки	у	випадках,	передбачених	

законом;
•	 план	або	схема	земельної	ділянки,	яка	передається	в	оренду;
•	 кадастровий	план	земельної	ділянки	з	відображенням	обмежень	

у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
•	 акт	визначення	та	закріплення	меж	земельної	ділянки	в	натурі	

(на місцевості);
•	 акт	приймання-передачі	об’єкта	оренди;
•	 розрахунок	орендної	плати;
•	 договір	оренди	гідроспоруди.

Використання орендованого водного об’єкта здійснюєть-
ся з урахуванням загального та спеціального водокористу-
вання. Скид води, пропуск паводку та режим наповнення здійсню-
ється згідно з порядком, що відображений у паспорті на водний об’єкт 
(режимі експлуатації водного об’єкта) . Перед отриманням дозволу на 
спецводокористування цей документ обов’язково погоджується з об-
ласним виробничим управлінням водного господарства і державним 
управлінням екології та природних ре¬сурсів у області .

Зверніть увагу. Фізична або юридична особа набуває права корис-
тування земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом 
тільки після прийняття нормативно-правового акта районною дер-
жавною адміністрацією, підписання сторонами договору оренди, по-
годженого обласним виробничим управ¬лінням водного господарства 
і державним управлінням екології та природних ресурсів у області та 
одержання дозволу на спецводокористування.

У договорі оренди земельної ділянки з розташованим на ній 
водним об’єктом повинні бути зазначені:

•	 найменування	об’єкта	оренди,	його	місцезнаходження,	загальна	
площа земельної ділянки та площа водного дзеркала (гектарів), 
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площа прибережної смуги (гектарів, у т .ч . по угіддях), об’єм 
води (тис . куб . метрів при нормальному підпірному рівні 
(НПР);

•	 розмір	орендної	плати,	порядок	її	зарахування;
•	 умови	використання	об’єкта	оренди	і	відповідальність	за	їх	

невиконання, у тому числі за нецільове використання водойм, 
самовільний скид води, порушення правил експлуатації водного 
об’єкта, ушкодження гідротехнічних споруд;

•	 умови	загального	водокористування	з	максимальним	
урахуванням інтересів населення та водокористувачів 
(купання, плавання на човнах, во¬допій тварин, вигул птиці, 
любительське і спортивне рибальство тощо);

•	 порядок	догляду	за	належним	технічним	станом	водного	
об’єкта, витрати на утримання й ремонт гідротехнічних споруд 
та додержання вимог природоохоронного законодавства в 
прибережних смугах;

•	 щорічний	режим	експлуатації	водного	об’єкта	(режим	
наповнення, скид води, пропуск паводка);

•	 права	та	обов’язки	сторін;
•	 умови	внесення	змін	та	дострокового	припинення	договору;
•	 умови	реалізації	виловленої	в	процесі	спорожнення	водойми	

природної риби;
•	 умови	відновлення	біопродуктивності	водойми	шляхом	

зариблення її мальком у разі припинення дій договору;
•	 термін,	на	який	укладено	договір.
До договору оренди можуть бути включені інші умови, які стосу-

ються конкретного водного об’єкта і сприяють найбільш ефективно-
му його використанню .

Орендна плата
Плата за оренду земельної ділянки з розта¬шованим на ній вод-

ним об’єктом вноситься виключно в грошовій формі відповідно до 
чинного законодавства, Бюджетного кодексу України та Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет» .

Плата за оренду земельної ділянки з розташованим на ній водним 
об’єктом складається з пла¬ти за оренду земель водного фонду, плати 
за оренду водних ресурсів та плати за гідроспоруди, яка відображе-
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на в договорі оренди гідроспоруди . До плати за оренду земель водно-
го фонду входить плата за оренду землі під водою та плата за оренду 
прибережних смуг водного об’єкта .

Зверніть увагу. Плата за оренду земель водного фонду та за орен-
ду гідроспоруди сплачується до місцевого бюджету, а плата за оренду 
водних ресурсів — до державного.

Районна державна адміністрація повинна надати фізичній або 
юридичній особі детальний розрахунок орендної плати за зразка-
ми, що додаються до Договору, із чіткою вказівкою, на які рахунки, 
бюджетні коди і в яких розмірах повинна перераховуватися орендна 
плата . Сільська, селищна або міська ради надають фізичним або юри-
дичним особам детальний розрахунок орендної плати за гідроспору-
ду з чіткою вказівкою, на які рахунки, бюджетні коди і в яких розмі-
рах вона повинна перераховуватися .

Термін дії договору оренди земельної ділянки з розташованим 
на ній водним об’єктом визначається за погодженням сторін відповід-
но до чинного законодавства із наступним його продовженням при 
належному виконанні умов договору та за бажанням сторін . Договір 
оренди гідроспоруди має такий самий термін дії, що і договір 
оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом .

Зверніть увагу. Водні об’єкти можуть бути передані в оренду на 
конкурсній основі за наявності двох або більше клопотань на один вод-
ний об’єкт. З метою залучення додаткової кількості учасників відкри-
тості конкурсу відповідно районна державна адміністрація або міська, 
сільська, селищна рада зобов’язані офіційно опублікувати інформацію 
про передачу водного об’єкта в оренду на конкурсній основі за місяць 
до початку конкурсу. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України.
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БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ ЗЕМЛІ. 
НОРМИ. ПРОЦЕДУРА.

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України кожен грома-
дянин України має право на безоплатне отримання земель-
ної ділянки із земель державної або комунальної власності в 
таких розмірах:

•	 	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;

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

•	 для	ведення	садівництва	—	не	більше	0,12	гектара;
•	 для	будівництва	та	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.

Зверніть увагу. Земельний кодекс України встановлює, що передача 
земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах зазначе-
них норм, провадиться один раз по кожному виду використання.

Процедура 
Для того, щоб отримати у комунальну власність земельну ділянку 

державної власності сільській, селищній, міській раді необхідно здій-
снити наступні дії .

КРОК 1
Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпоря-

дження земельними ділянками державної власності, із заявою про пе-
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редачу у комунальну власність земельної ділянки державної власності . 
Органи, уповноважені здійснювати розпорядження землями держав-
ної власності, визначені у статті 122 Земельного кодексу України .

Зверніть увагу. Вказане клопотання має бути оформлене як рішен-
ня відповідної сільської, селищної, міської ради.

У разі, якщо земельна ділянка є сформованою і має кадастровий 
номер, переходимо відразу до кроку 6 .

У разі, якщо земельна ділянка є сформованою (тобто колись вже 
надавалась у користування), але не має кадастрового номеру, у кло-
потанні доцільно також просити надати дозвіл на розроблення тех-
нічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

У разі, якщо земельна ділянка не є сформованою (тобто ніколи 
раніше не надавалась у користування та кадастровий номер у якої 
відсутній) у клопотанні доцільно також просити надати дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо її відведення . У такому ви-
падку до рішення має бути додане викопіювання з кадастрової карти 
(плану) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане 
місце розташування земельної ділянки; погодження землекористу-
вача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користу-
ванні інших осіб) .

Зверніть увагу. За наслідками розгляду вашого звернення, уповнова-
жений орган має прийняти рішення про надання дозволу на розробку 
документації із землеустрою або надати відмову у його наданні.

 
КРОК 2
Замовити у землевпорядної організації виготовлення відповідно 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або техніч-
ної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

Виконавцем робіт у землевпорядній організації може бути лише 
особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника . Перелік таких 
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осіб розміщений на офіційному сайті Держгеокадастру (підрозділ 
«Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» 
розділу «Ліцензування та сертифікація») . 
Зверніть увагу. Без наявності такого сертифікату у виконавця ро-
біт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реє-
страцію земельної ділянки здійснено не буде.

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-
землевпорядник має визначити точні межі земельної ділянки, їх гео-
дезичні координати та скласти кадастровий план земельної ділянки . 
При потребі, землевпорядник встановить межові знаки . Це необхідно 
для того, щоб внести відомості про земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру . 

КРОК 3
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і 

розробити документацію із землеустрою у строки, встановлені дого-
вором . Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені 
межовими знаками встановленого зразка . Документація із землеу-
строю має бути складена у паперовій формі та у формі електронного 
документу .

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає 
погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 
186-1 Земельного кодексу України .

Зверніть увагу. У разі, якщо надання земельної ділянки плану-
ється здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогос-
подарського призначення, а також земель водного фонду, природо-
охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних діля-
нок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держгеокада-
стром України.
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню і екс-
пертизі не підлягає.
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КРОК 4
Органу місцевого самоврядування слід звернутися до державно-

го кадастрового реєстратора у територіальному (районному, місь-
кому) органі Держгеокадастру України із заявою про державну ре-
єстрацію земельної ділянки . Якщо це передбачено договором про 
розроблення документації, до цього органу має звертатись землев-
порядна організація .

Подана заява розглядається державним кадастровим реєстра-
тором територіального органу Держгеокадастру у районі (місті), 
за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а 
межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, дер-
жавний кадастровий реєстратор реєструє земельну ділянку у Дер-
жавному земельному кадастрі з видачею Витягу із Державного зе-
мельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому 
кадастрового номеру .

КРОК 5
Розроблена документація має бути подана до органу, уповноваже-

ного розпоряджатись земельною ділянкою, на затвердження . 

КРОК 6
Орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має 

прийняти рішення про затвердження документації та передачу зе-
мельної ділянки у комунальну власність . У рішенні має бути зазна-
чено: кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, 
площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав 
на земельну ділянку, обмеження у її використанні . 

Зверніть увагу. Відомості про обмеження у використанні земельної 
ділянки отримуються з Державного земельного кадастру, відомості 
про обтяження речових прав на земельну ділянку — з Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно.

КРОК 7
Орган місцевого самоврядування має прийняти рішення про при-
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йняття земельної ділянки у комунальну власність . У рішенні має бути 
зазначено: кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташу-
вання, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речо-
вих прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні .

КРОК 8
Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування ма-

ють скласти акт приймання-передачі земельної ділянки із державної 
до комунальної власності .

КРОК 9
Право комунальної власності на земельну ділянку має бути зареє-

строване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно . 

Зверніть увагу. З моменту реєстрації земельна ділянка вважається 
комунальною власністю.

Право постійного користування землею
Право постійного користування земельною ділянкою є різнови-

дом права користування землею . Це право полягає у володінні і ко-
ристуванні земельною ділянкою, яка перебуває у державній або кому-
нальній власності, без встановлення строку . 

Загальна частина інформаційна частина . Конституційний Суд 
України в Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 у справі про 
постійне користування земельними ділянками (№ 1-17/2005) ви-
окремив характерні особливості цього правового титулу, а саме:

•	 право	постійного	землекористування	є	безстроковим,	 
на відміну від права оренди, і може бути припинене лише  
з підстав, передбачених законодавством;

•	 права	та	обов’язки	постійних	землекористувачів	визначені	
земельним законодавством і не підлягають договірному 
регулюванню (не можуть бути звужені);

•	 постійні	землекористувачі	сплачують	податок	на	землю,	розмір	
якого визначається відповідно до законодавства, на відміну від 
договірного характеру орендної плати;

•	 земельні	ділянки	передаються	у	постійне	користування	в	
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порядку відведення безоплатно з наступним посвідченням 
цього права шляхом видачі державного акта; оплаті підлягає 
лише виготовлення технічної документації на земельну 
ділянку . 

Іншою особливістю права постійного користування землею є об-
межене коло суб’єктів, які можуть його набути . Відповідно до статті 
92 Земельного кодексу 2001 р . (ЗК 2001 р .), такими суб’єктами можуть 
бути: 

•	 підприємства,	установи	та	організації	державної	та	комунальної	
форм власності;

•	 громадські	організації	інвалідів	України,	їх	підприємства,	
установи та організації;

•	 зареєстровані	релігійні	організації	України	—	виключно	для	
будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення їх діяльності;

•	 публічне	акціонерне	товариство	«Українська	залізниця»;
•	 вищі	навчальні	заклади	—	незалежно	від	форми	власності;
•	 співвласники	багатоквартирного	будинку	—	для	

обслуговування такого будинку та забезпечення потреб 
власників, наймачів квартир та нежитлових приміщень . 

Зверніть увагу. До вказаного переліку землекористувачів не увійшли 
(не перелічені в статті 92 ЗК 2001 р.) громадяни та юридичні особи, 
які могли здійснювати право постійного користування земельною ді-
лянкою відповідно до раніше діючого законодавства. 

Таким чином, право постійного користування земельною ділян-
кою полягає у безстроковому володінні та користуванні земельною 
ділянкою державної або комунальної власності, без встановлення 
строку користування, яке може набувати лише обмежене коло осіб . 

Чи припиняється право постійного користування земель-
ною ділянкою у разі припинення (реорганізації) юридичної 
особи-землекористувача? 
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Право постійного землекористування є безстроковим і може бути 
припинене лише з підстав, передбачених законодавством . Підстави 
для припинення права користування земельною ділянкою визначені 
в статті 27 Земельного кодексу 1992 р . (ЗК 1992 р .) та статті 141 Зе-
мельного кодексу 2001 р . До них належать: 

•	 добровільна	відмова	від	права	користування	земельною	
ділянкою;

•	 вилучення	земельної	ділянки;
•	 припинення	діяльності	релігійних	організацій,	державних	чи	

комунальних підприємств, установ та організацій;
•	 використання	земельної	ділянки	способами,	які	суперечать	

екологічним вимогам;
•	 використання	земельної	ділянки	не	за	цільовим	призначенням;
•	 систематична	несплата	земельного	податку	або	орендної	плати;
•	 набуття	іншою	особою	права	власності	на	жилий	будинок,	

будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
•	 використання	земельної	ділянки	у	спосіб,	що	суперечить	

вимогам охорони культурної спадщини . 

Проте, найбільше питань виникає з приводу припинення права 
постійного користування у разі припинення (реорганізації) держав-
них та комунальних підприємств . 

Згідно з ЗК 1992 р . право користування земельною ділянкою при-
пинялося, зокрема, у разі «припинення діяльності підприємства, 
установи, організації, селянського (фермерського) господарства» . У 
ЗК 2001 р . це положення викладено дещо по-іншому — «припинен-
ня діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних 
підприємств, установ та організацій» . Таким чином, в контексті під-
приємств, установ, організацій, ЗК 2001 р ., у порівнянні з ЗК 1992 р ., 
звузив сферу застосування цієї норми до державних та комунальних 
підприємств, що узгоджується із переліком суб’єктів права постійно-
го користування . 

Інший момент полягає у тому, що у ЗК 1992 р . та ЗК 2001 р . йдеть-
ся про «припинення діяльності підприємств, установ та організацій», 
тоді як у ЦК УРСР і ЦК України йдеться про «припинення юридичної 
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особи» . Однак, вирішуючи спори про припинення права постійного 
користування внаслідок припинення діяльності землекористувачів, 
суди застосовують положення Цивільного кодексу, що регулюють 
припинення юридичних осіб, та вживають поняття «припинення 
юридичної особи» та «припинення діяльності юридичної особи» як 
взаємозамінні . Тому, різниця у поняттях є радше термінологічною, 
аніж змістовною . 

Стосовно того, чи припиняється право постійного користуван-
ня земельною ділянкою в разі припинення землекористувача, зо-
крема в разі реорганізації, перетворення землекористувача, і чи 
може правонаступник продовжувати користуватися земельною ді-
лянкою, то з цього приводу у судовій практиці сформувалось дві 
позиції: 

•	 перша	позиція	—	зводилась	до	того,	що	право	постійного	
користування земельною ділянкою припиняється у 
разі реорганізації землекористувача, оскільки земельне 
законодавство не передбачає автоматичного переходу права 
постійного користування до юридичної особи, яка утворилась в 
процесі реорганізації; 

•	 друга	позиція	—	зводиться	до	того,	що	право	постійного	
користування земельною ділянкою не припиняється в разі 
реорганізації землекористувача, оскільки припинення права 
користування земельною ділянкою з підстави припинення 
установи допускається лише у випадку, коли припинення 
останньої виключає правонаступництво . 

Перша	позиція	обґрунтовувалась,	 зокрема,	 тим,	що	в	результа-
ті реорганізації юридичної особи відбувається її припинення, а так 
як земельне законодавство не передбачає автоматичного переходу 
права постійного користування землею до юридичної особи, яка 
утворилась в процесі реорганізації, то суди приходили до висновку, 
що це право припиняється з моменту припинення юридичної осо-
би, а правонаступник його не набуває . Вищий господарський суд 
України зайняв таку позицію в низці судових рішень, зокрема, така 
позиція була відображена у постановах від 1 червня 2010 року у 
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справі № 11/49-04 (8/79-03), від 16 квітня 2013 року у справі № 5002-
33/1279-2012, від 29 жовтня 2015 року у справі № 927/1498/14 . 

Такий же підхід застосовувався судами до землекористувачів, які 
реорганізувалися шляхом перетворення в період чинності Цивільно-
го кодексу 1963 р . (ЦК 1963 р .), тобто до 1 січня 2004 року, який не від-
носив	перетворення	до	різновидів	реорганізації.	Обґрунтовуючи	при-
пинення права постійного користування земельною ділянкою, суди 
виходили з того, що, на відміну від статті 37 ЦК 1963 р ., стаття 34 За-
кону України «Про підприємства в Україні» визнавала перетворення 
юридичної особи різновидом реорганізації . А оскільки внаслідок пе-
ретворення юридична особа припиняється, то припиняється і право 
постійного користування землею . Така позиція була сформульована 
Верховним Судом ще у 2002 році, у Постанові від 21 січня 2002 року у 
справі за позовом ВАТ «Промзв’язок» до Київської міської ради . Про-
те, цей підхід застосовувався ВГСУ досить довго, зокрема, у Постано-
ві від 01 .06 .2010 № 11/49-04 (8/79-03) . 

Проте, зазначений підхід нечасто застосовувався судами . 
Інший, протилежний, підхід полягає у тому, що припинення 

права користування земельною ділянкою з підстави припинення 
юридичної особи допускається лише у випадку, коли припинення 
останньої виключає правонаступництво . Такого висновку Верхо-
вний Суд України дійшов у Постанові від 21 лютого 2011 року у 
справі № 21-3а11 . Вирішуючи подібні спори суди часто посила-
ються на вказану Постанову . Суть цієї позиції полягає в тому, що 
в разі реорганізації до правонаступника переходить майно, права 
та обов’язки юридичної особи, що припинилася . Цей висновок під-
тверджується статтею 104 ЦК 2003 р . 

Також	варто	зазначити,	що	обґрунтовуючи	цю	позицію,	суди	час-
то беруть до уваги, зокрема, такі обставини, як, наприклад, те, що «в 
установчому документі новоутвореної юридичної особи є пряма вка-
зівка на правонаступництво» (ухвала Вищого адміністративного суду 
України (ВАСУ) від 16 червня 2015 року у справі № 815/2601/14), або 
те, що «новоутворена юридична особа має однаковий код ЄДРПОУ, 
майно, юридичну адресу, що й юридична особа, що припинилася» 
(постанова ВГСУ від 15 квітня 2014 року у справі № 5004/1264/12) . 
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Відповідно, що стосується юридичних осіб, які реорганізували-
ся шляхом перетворення в період чинності ЦК 1963 р ., тобто до 1 
січня 2004 року, то суди не визнають перетворення різновидом ре-
організації і виходять з того, що перетворення юридичної особи не 
є припиненням . Суди аргументують цю позицію, посилаючись на 37 
ЦК 1963 р ., відповідно до якої юридична особа може припинитись 
шляхом ліквідації або реорганізації . В свою чергу, реорганізація 
включає винятково злиття, поділ або приєднання . Відтак перетво-
рення юридичної особи не вважається її припиненням . Ця позиція 
відображена, зокрема, у Постанові ВГСУ від 24 липня 2012 року у 
справі № 13/5009/6207/11-33/5009/6207/11 . 

Чи припиняється право постійного користування, якщо 
землекористувач, який має у постійному користуванні зе-
мельну ділянку, але не може мати її на такому праві, не пере-
оформив право на земельну ділянку? 

З ухваленням нового ЗК 2001 р . регулювання правого титулу 
права постійного користування земельною ділянкою зазнало змін . 
Звузивши коло суб’єктів, які можуть набути право постійного ко-
ристування, законодавець наступним чином визначив долю земле-
користувачів, які вже набули це право . У пункті 6 Перехідних по-
ложень ЗК 2001 р . встановлено, що «громадяни та юридичні особи, 
які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим 
Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 
року переоформити у встановленому порядку право власності або 
право оренди на них» . 

У згаданому вище Рішенні Конституційного Суду України від 22 
вересня 2005 року № 5-рп/2005, Конституційний Суд зробив низку 
важливих висновків, які забезпечують безперешкодне здійснення 
права постійного користування тими землекористувачами, які не 
увійшли до переліку осіб, визначених у статті 92 ЗК 2001 р . Зокрема, 
Суд вказав, щостаття 92 ЗК 2001 р . не обмежує і не скасовує діюче 
право постійного користування земельними ділянками, набуте гро-
мадянами в установлених законодавством випадках . Раніше видані 
державні акти на право постійного користування землею залиша-
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ються чинними і підлягають заміні в разі добровільного звернен-
ня осіб (Постанова Кабінету Міністрів від 2 квітня 2002 року № 449 
(чинна до 23 липня 2013 року) . 

Наразі зазначений висновок КСУ знайшов своє відображення у 
низці законів та судовій практиці, у різних формулюваннях, а саме: 

•	 речові	права	на	нерухоме	майно	та	їх	обтяження,	що	виникли	
до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, зокрема, якщо 
реєстрація таких прав була проведена відповідно до раніше 
діючого законодавства (частина третя статті 3 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»); 

•	 документи,	якими	було	посвідчено	право	власності	чи	право	
постійного користування земельною ділянкою, видані до 
набрання чинності цим Законом, є дійсними (пункт 10 розділу 
VII Закону України «Про Державний земельний кадастр»); 

•	 стаття	92	ЗК	2001	р.	не	обмежує	і	не	скасовує	право	постійного	
користування земельними ділянками, набуте особами в 
установлених законодавством випадках станом на 1 січня 2002 
року (пункт 2 .7 . Постанови Пленуму ВГСУ від 17 травня 2011 
року № 6); 

•	 право	користування	земельною	ділянкою	не	втрачається	
внаслідок його не переоформлення підприємством, а 
зберігається за ним до приведення прав і обов’язків щодо 
такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного 
законодавства (Постанова ВСУ від 26 вересня 2011 року у 
справі 6-14цс11, Постанова ВГСУ від 17 березня 2015 року у 
справі № 924/1180/14) . 

Таким чином, право постійного користування земельною ділян-
кою, набуте особою у встановленому законодавством порядку від-
повідно до законодавства, що діяло на момент набуття права постій-
ного користування, не втрачається та не припиняється навіть у тому 
разі, якщо особа, яка за чинним законом не може набути таке право, 
не здійснить переоформлення цього права у інший правовий титул . 
Право постійного користування зберігається та є чинним до приве-
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дення прав і обов’язків щодо такої земельної ділянки у відповідність 
до вимог чинного законодавства та переоформлення права постійно-
го користування у право власності чи оренду . 

Відповідно, документи, якими посвідчено право постійного ко-
ристування земельною ділянкою (державні акти на право постійного 
користування землею), видані відповідно до законодавства, яке діяло 
раніше, є дійсними та залишаються чинними . 

З огляду на це, землекористувачі, які реорганізувалися або які не 
переоформили право постійного користування земельною ділянкою 
на право власності або право оренди, наразі, можуть без остраху про-
довжувати користуватися наданими їм у постійне користування зе-
мельними ділянками .


