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ВСТУП
Чи не заберуть наші паї? Чи вигідно ми здаємо їх в оренду? Як зро-

бити все юридично правильно?
Останнім часом на адресу Української Галицької Партії почастіша-

ли звернення з приводу проблеми переоформлення земельних паїв 
та укладання договорів оренди земель сільськогосподарського при-
значення. Справа в тому, що 2017 рік можна сміливо назвати рубіж-
ним моментом щодо укладання нових угод між власниками землі та 
їх орендарями. Так склалось, що левова частка старих угод добігає 
свого терміну і перед кожним власником постає складне питання – 
як бути далі? Чи пролонгувати діючу угоду, якщо у ній зафіксовано 
таке право, чи укладати нову і на нових умовах, а, головне, – як не 
потрапити у пастку земельних аферистів, які повилазили з усіх усюд, 
неначе гриби після дощу?

Власне, з таким переліком питань і звертаються до юристів та акти-
вістів УГП мешканці нашого краю. Відтак, виникла ідея видати цей не-
великий методичний довідник-порадник, на сторінках якого кожен 
зацікавлений читач зможе знайти корисну інформацію не лише про 
процедуру переукладання угод, але й про земельне законодавство 
вцілому, про права, якими наділені власники земельних паїв, та бага-
то інших теоретичних і практичних матеріалів.

Під час підготовки цього збірника було проведено низку експерт-
них обговорень проблеми. Ключовий висновок усіх дискусій: україн-
ська земля надалі залишається найціннішим капіталом, який знахо-
диться у руках простих людей. Отже, розпоряджатись ним потрібно 
ефективно, з вигодою для власників. А якщо вирішили віддати землю 
в оренду, то нові угоди із орендарями слід укладати розважливо, без 
поспіху, уважно перечитуючи кожну сторінку документу, адже від 
його змісту дуже часто залежить добробут цілих родин і один нео-
бачний підпис може поставити його, як мінімум, під загрозу.

Отже, вчімось бути мудрими, шляхетними та обізнаними господа-
рями і будьмо успішними власниками своєї землі!
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ІНФОРМАЦІЙНА 
ДОВІДКА
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 ЦИФРИ НЕ НА БОЦІ ЛЮДЕЙ
Сьогодні в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподар-

ського призначення, який передбачений пунктами 14, 15 розділу Х “Пе-
рехідні положення” Земельного кодексу України, до набрання чинності 
закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не ра-
ніше 1 січня 2018 року.

Політичні лідери кричать, що землю продавати не можна, але водночас 
не пропонують жодних якісних та практичних механізмів вирішення про-
блем, які накопичувалися роками. Так, 29 млн га землі були розпайовані, в 
результаті – 7 млн селян в Україні отримали паї. 

За ці роки не було розроблено комплексного підходу до формування 
ринку землі. В результаті люди, які сьогодні володіють землею, стали за-
ручниками власного багатства. Адже, не маючи фінансових можливостей 
її обробляти, єдине, що залишається селянину, – це здати свій пай в оренду 
за убогу ціну великому агрохолдингу. Заробітки від такого просто мізерні. 
До прикладу, найвища орендна плата на землю – в Полтавській області, там 
вона становить близько 2200 гривень за га, найменша – в Київській – півсотні 
гривень за га. Враховуючи, що середній розмір паю в Україні становить 4 га, 
а протягом року з його оренди можна заробити лише 4-4,5 тис. гривень, а 
відтак вижити на ці гроші, навіть в селі, нереально. 

Тим часом агрохолдинги зайняли монопольне становище. Вони для 
цього мають всі передумови: недосконалість функціонування економіки, 
неадекватна політика держави, податкові преференції, доступ до фінан-
сових ринків (кредитів), а найважливіше – можливість орендувати землі в 
селян за низькою ціною. При такому бізнес-кліматі вони мають можливість 
економити на основних витратах, закуповувати дорогу техніку, наймати 
кваліфікованих працівників. Як наслідок, тільки вони здатні конкурувати 
на розвинених аграрних ринках, зокрема на ринку зерна. Водночас ма-
лим фермерам це не під силу. Жодних сприятливих умов для розвитку та 
підтримки останніх держава не створила. Є хіба що окремі успішні історії, 
але це, радше, виняток.

 ЯК ДУРЯТЬ НАШОГО БРАТА
Мораторій, який так ревно лобіюють українські парламентарі, 

нічого доброго людям не приніс. Адже будь-яка заборона 
обов’язково провокує формування тіньового ринку. Якщо говорити 
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про землю, то сьогодні діють різні схеми того, як скупити землю, при 
яких у селянина, часто за безцінь, виманюють землю, користуючись 
його важким матеріальним становищем, або ж необізнаністю і 
нездатністю себе захистити.

До прикладу: Один із дуже популярних механізмів – 
це укладання договорів оренди на 50 років з одноразо-
вою виплатою орендної плати за весь період. За 2016 
рік, з допомогою таких договорів, було оформлено 
близько 28 тис. земельних ділянок площею 130 тис. га, 
що у порівнянні з 2015 роком більше на 80%. Це свідчить 
про те, що люди готові продавати землю, і якщо дер-
жава не в змозі створити законні умови, гору беруть 
неписані, тіньові правила.

Якщо вдатися до міжнародного досвіду, то після скасування забо-
рони на продаж землі в постсоціалістичних країнах Східної Європи, 
ціна на землю зросла в 4-5 разів протягом 10 років. А це для власни-
ків землі, селян, є позитивними змінами. 

 ПОВЕРНУТИСЬ ОБЛИЧЧЯМ ДО СЕЛЯН
Треба відійти від популізму і відверто визнати, що дискусія “Про-

давати чи не продавати” штучно спровокована. Її мета – захищати та 
лобіювати інтереси олігархів, які є причетними до великих агрофірм. 
Запровадження вільного обігу землі для них є вкрай невигідним, бо 
це зумовить зростання ціни на оренду паїв. А з іншого боку – великим 
агрохолдингам нема сенсу скуповувати землі, бо для них зручніше 
інвестувати кошти в техніку, технології та добрива.

Перед впровадженням земельної реформи варто дати відповідь 
на питання, які безпосередньо мають вплив на інтереси громадян 
України та економіку держави. 

1. Земля виконує соціальну функцію чи економічну?
2. Хто має господарювати на українській землі: фермери чи агро-

холдинги?
3. Хто має право купувати землю: українці чи також іноземці? На 

яких умовах і в якій кількості? 
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Стає зрозуміло, що суть не в продажу, а в формуванні правил та 
прийнятті законів, які їх утвердять. Бо, якщо вкотре звернутися до 
міжнародного досвіду, то в світі залишилося тільки 4 країни, в яких 
діє мораторій на продаж землі: Північна Корея, Венесуела, Куба та 
Конго. Інші країни давно сформували свою земельну позицію. Навіть 
країна окупант, – Росія, відкрила свій ринок землі ще 5 років тому. 
Минулого року це також зробила Білорусь. Досвід східноєвропей-
ських сусідів засвідчує, що лібералізація ринку землі сприяла віднов-
ленню економіки, зростанню ВВП та приборканню інфляції.

Продовження мораторію – це безвідповідальність українського 
парламенту та уряду, який не має бажання братися за вирішення про-
блем, а вкотре вище інтересів громадян ставить інтереси олігархів, 
політичні амбіції беруть гору над здоровим глуздом.

Та, відкриваючи ринок, варто говорити і про широку інформаційну 
кампанію, аби люди знали, що їм робити далі зі своєю землею. 

“Земля має мати господаря, який повинен усвідомлювати відпові-
дальність за її використання. Від того походитиме і розуміння, що 
продавати землю варто виключно у добрі руки, фермерові із того ж 
населеного пункту, або, як варіант, здавати в оренду. У людей має 
бути право вибору, як розпоряджатись землею. А одне із завдань ке-
рівників громад – донести до населення інформацію про те, що відпо-
відальність таки лежить на людях, на власниках землі.

Люди з осторогою відносяться до відкритого ринку землі. Найбіль-
ше їх турбують, що селяни стануть наймитами на своїй землі, великі 
корпорації скуплять га, знищать родючість. Цими “страхами” добре 
спекулюють деякі популістські політичні сили. Тому дуже важливою 
є правильна просвітницька робота серед власників землі”, – Комен-
тує голова Котиківської сільради, активіст УГП Іван Вережак.

Для того, щоб дати поштовх розвитку повноцінного ринку землі, 
найдоречніше взятися за вирішення нагальних проблем і поетапно 
переходити до формування якісного клімату обігу землі. Зокрема, 
необхідно завершити процес обліку землі, забезпечити всім власни-
кам земельних паїв отримання відповідних документів про власність, 
розмежувати землі держави та територіальних громад, вирішити пи-
тання розпорядження землею відповідно до реформи децентраліза-
ції.
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ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)

Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до 
виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) 
земельних ділянок. Тобто, особи – власники сертифікатів на право 
на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну 
їм земельну частку (пай), в натурі повинні виконати дії, передбачені 
даною інструкцією.

Подання заяви в 
РДА про отримання 
дозволу на виготов-
лення технічної до-
кументації. Отриман-
ня розпорядження 
голови РДА (макс. 
термін розгляду за-
яви 1 міс.).

Виготовлення 
технічної докумен-
тації на відведення 
земельної ділянки 
спеціалізованим 
підприємством 
(термін виготов-
лення – згідно з 
договором).

Заява в місцевий центр 
надання адміністратив-
них послуг (ЦНАП) про 
присвоєння земельній ді-
лянці кадастрового номе-
ру та внесення відомос-
тей до держгеокадастру. 
Отримання витягу (макс. 
термін 14 роб. днів).

Заява в РДА про за-
твердження технічної 
документації про 
відведення земельної 
ділянки у власність 
(макс. термін розгля-
ду заяви 1 міс.).

Заява в реєстра-
ційну службу для 
реєстрації речових 
прав на земельну 
ділянку. Отриман-
ня, за бажанням, 
інформаційної 
довідки.

Можливість розпоряджа-
тися приватизованою 
земельною ділянкою на 
власний розсуд.
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ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УСПАДКУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ 
(ПАЮ) 

Крок 1
Протягом 6 місяців від дня смерті спадкодавця подання нотаріусу 
заяви про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини (міс-
це проживання померлого, якщо таке місце проживання невідоме, 
місцезнаходження нерухомого майна або основної його части-
ни). Якщо людина успадковує право на земельну частку (пай), що 
підверджується сертифікатом на право на земельну частку (пай), 
то після кроку 1 має бути крок 4, після чого її можна приватизу-
вати. А якщо людина успадковує право власності на земельну ді-
лянку, якій не присвоєно кадастрового номеру, потрібно зробити 
кроки 2-3. 

Крок 2
Виготовлення технічної документації на відведення земельної 
ділянки землевпорядною організацією (термін виготовлення – 
згідно з договором). Потрібно домовитись з землевпорядною 
організацією про вартість, строки виконання робіт та укласти від-
повідний договір.

Крок 3
Подання заяви державному кадастровому реєстратору у тери-
торіальному (районному, міському) органі Держземагентства 
України про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру 
та внесення відомостей до Держгеокадастру. Отримання витягу 
(макс. термін 14 роб. днів).
Якщо інше непередбачено договором про розроблення до-
кументації, до цього органу має звертатись землевпорядна 
організація.

Крок 4
Після спливу 6 місячного строку з дня смерті спадкодавця звер-
нутись до нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття 
спадщини для реєстрації права власності у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 
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Згідно з чинним законодавством, власник може розпоряджатися 
своєю землею (в тому числі і здавати в оренду) лише за умови 
присвоєного їй кадастрового номеру, наявності відомостей про неї 
у державному земельному кадастрі та державному реєстрі прав на 
нерухоме майно.

Якщо у Вас в наявності є державний акт на право власності на 
земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру (акти ви-
давались 1998-2006рр), необхідно звернутися до спеціалізованого 
підприємства щодо виготовлення технічної документації із земле-
устрою, після чого пройти реєстрацію в регіональному підрозділі 
Держгеокадастру та реєстраційної служби. Звертатись за дозволом 
до місцевої державної адміністрації непотрібно.

Якщо від Вашого імені реєстрацію буде проводити представник, 
то необхідно додати такі документи: нотаріально завірену довіре-
ність на цю особу, оригінал та копію паспорта та ідентифікаційний 
код представника.

За державну реєстрацію прав на нерухоме майно (земельна ді-
лянка) стягується адміністративний збір в розмірі – від 0,1 прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб до 5 прожиткових мінімумів 
(залежно від строку, в який здійснюється реєстрація).

Звільняються від сплати адміністративного збору:
 фізичні особи під час проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав в 
порядку, визначеному Законом “Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

 громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 – постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

 громадяни, віднесені до категорії 3 – постраждалі внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добро-
вільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 
прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) від-
селення не менше двох років,а в зоні гарантованого добровільного 

Чи це треба????
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відселення – не менше трьох років;
 громадяни, віднесені до категорії 4 – потерпілі внаслідок Чорно-

бильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або по-
стійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного 
контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили 
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

 інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників анти-
терористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учас-
ника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 інваліди I та II груп;
 інші особи за рішенням сільської, селищної, міської рад, вико-

навчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації 
прав.

Державну реєстрацію прав власності та інших 
речових прав на нерухоме майно (земельну ділянку) 
проводять:

1. Міністерство юстиції та його територіальні органи

2. Суб’єкти державної реєстрації прав:
• Виконавчі органи сільських, селищних та міських 

рад; Київська, Севастопольська міські, районні, ради 
та державні адміністрації у Києві та Севастополі.

• Акредитовані суб’єкти-юридичні особи публічно-
го права, у трудових відносинах з якою перебувають 
не менш ніж три державні реєстратори (комунальні 
та державні підприємства, їх філії акредитовані Мініс-
терством юстиції України).

3. Державні реєстратори прав на нерухоме майно 
(нотаріус, державний та приватний виконавці).

 ЗАКОНОДАВЧІ СУПЕРЕЧНОСТІ
Відповідно до розділу X Перехідних положень “Земельного ко-

дексу України”, сертифікати на право на земельну частку (пай) є дій-
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сними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на 
місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право 
власності на землю. Громадяни можуть укласти договір на оренду 
земельної ділянки та зареєструвати цей договір в органі місцевого 
самоврядування.

Корисна інформація: На практиці майбутні оренда-
рі беруть на себе зобов’язання щодо допомоги у ви-
готовленні всіх необхідних документів на право влас-
ності земельної ділянки за власні кошти. Це пов’язано, 
насамперед, із зростанням конкуренції в аграрному 
бізнесі та зацікавленістю у співпраці із власниками зе-
мельних наділів. Тому, Ви сміливо можете звернутися 
до них, оскільки це зекономить Ваш час і Ваші гроші. 
Проте, даючи орендарям право на виготовлення до-
кументів на право власності на Вашу земельну ділянку, 
обов’язково вимагайте повернення оригіналів гото-
вих документів. Ця порада стосується і осіб, які здій-
снюють процедуру успадкування землі.
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ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРИ УКЛАДАННІ 
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ (ПРАКТИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ)

1. Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення укладається у письмовій формі у відповідності до “Типо-
вої форми договору оренди землі”, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України № 220 від 03.03.2004р. та підлягає державній 
реєстрації, яку мають право і можуть здійснювати державні реєстра-
тори, державні і приватні нотаріуси.

Для реєстрації необхідно подати:
 заяву (її форма затверджена наказом Мін’юсту України “Про за-

твердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 
21.11.16 р.№3276/5);

 документ, що посвідчує особу заявника (для представника за-
явника, потрібна й довіреність чи інший документ, який підтверджує 
його повноваження);

 копію реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків 
(ідентифікаційний код);

 документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з 
Державного реєстру прав (квитанція);

 документ про сплату державного мита (квитанція);
 документи, що підтверджують виникнення права оренди земель-

ної ділянки (договір оренди);
 витяг із державного земельного кадастру (на підтвердження 

факту реєстрації земельної ділянки як об’єкта права).

У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику 
видається карта прийому відповідної заяви, в якій містяться відомос-
ті про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік 
документів, які заявником подавав.

За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та до-
кументів, необхідних для її проведення, державний реєстратор 
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приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або 
рішення про відмову в такій реєстрації. Якщо підстави для відмови 
відсутні, держреєстратор, на підставі прийнятого рішення про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесе відповідні записи до 
Державного реєстру прав та сформує витяг з Державного реєстру 
прав, який видасть або надішле заявникові. На проведення цієї про-
цедури законодавство відводить держреєстратору 14 днів.

Альтернативним варіантом є нотаріальне посвідчення договору 
оренди. У цьому випадку всі функції держреєстратора виконає нота-
ріус.

2. При укладанні договору оренди слід звернути увагу на наяв-
ність 3-х основних умов:

2.1. Об’єкт оренди
Зазначається розмір ділянки, місце її розташування, вказується, чи 

розміщені на земельній ділянці об’єкти нерухомості та інші особли-
вості ділянки. Невід’ємною частиною в предметі договору є наявний 
кадастровий номер земельної ділянки

2.2. Строк дії договору оренди
Мінімальний строк дії договору оренди становить 7 років, макси-

мальний – 50 років. Найбільш оптимальний в сьогоднішніх реаліях 
строк – 7 років (так як в Україні переважає семипільна система сівоз-
мін).

Корисна інформація: 
 Якщо Ви укладаєте договір оренди із новим орендарем, рекомен-

дуємо укладати його на короткий термін, оскільки Ви не знаєте, на-
скільки добросовісно та чітко він буде виконувати усі умови договору.

 Рекомендуємо виключити із договору пункт про надання переваж-
ного права орендарю про укладання з Вами нового договору оренди піс-
ля закінчення терміну дії старого. Враховуючи зростаючий попит на зем-
лі сільськогосподарського призначення, така позиція надасть Вам змогу 
в майбутньому періоді без юридичних наслідків вибрати оптимального 
орендаря, який зможе запропонувати вищу орендну плату. Крім того, 
варто передбачити в договорі заборону вносити вашу земельну частку 
(пай) до статутного фонду орендаря чи іншого суборендаря.
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 2.3. Орендна плата
Зазначається розмір орендної плати, розмір індексації, форми пла-

тежу, строки виплат, порядок її внесення і відповідальність за неспла-
ту. Мінімальна орендна плата, згідно з законодавством, становить 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Важливо: В сьогоднішніх реаліях відсоткова ставка 
по оренді землі сільськогосподарського призначення 
стартує від 5% і щороку спостерігається тенденція до її 
підвищення. Відтак, рекомендуємо переглядати роз-
мір орендної плати щороку.

Окрім того, рекомендуємо проводити щорічні розрахунки по 
оренді до 1-го грудня поточного року. У випадку виникнення заборго-
ваності, максимальний термін її погашення – 1-ий квартал наступного 
року. Розмір і форма оплати (грошова або натуральна) встановлю-
ються за згодою сторін.

3. При укладанні договору оренди зміна цільового призначення 
земельної ділянки заборонена

Орендована ділянка або її частина може передаватися в суборен-
ду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено в догово-
рі або орендодавець надасть на це письмову згоду. Умови договору 
суборенди повинні обмежуватися умовами договору оренди, не су-
перечити йому та не перевищувати строку, визначеного ним. Дого-
вір суборенди підлягає державній реєстрації.

Корисна інформація! Надання дозволу на передачу землі в субо-
ренду несе небезпеку, насамперед, для власника земельної ділянки, 
оскільки він не може бути впевненим в добросовісності суборендаря 
та в повній мірі контролювати виконання умов договору.

Важливо! Для орендодавця рекомендуємо внести 
в договір пункт, що у разі випадкового знищення чи 
пошкодження об’єкта оренди чи його частини, відпо-
відальність несе орендар. За бажанням сторін об’єкт 
оренди також може бути застрахований.
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Важливо! Орендодавець, у разі погіршення корис-
них властивостей орендованої землі, пов’язаних із 
зміною її стану, має право на відшкодування збитків 
у розмірі, визначеному сторонами. Це повинно бути 
обумовлено договором.

У разі припинення або розірвання договору, орендар зобо-
в’язаний повернути власнику земельну ділянку на умовах, визначе-
них у договорі. 

Нормами чинного законодавства України визначено два шляхи до-
строкового розірвання договору оренди землі:

 за згодою сторін
 за рішенням суду.

ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ 
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ МОЖУТЬ БУТИ: 

4. Важливо! Всі зміни до умов договору рекомендуємо здійснюва-
ти виключно у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі не-
досягнення згоди щодо зміни умов договору, спір вирішується у су-
довому порядку. Як правило, вирішення спорів у судових інстанціях є 
досить затратним і довготривалим.

Тому, якщо у Вас виникають будь-які сумніви з того чи іншого пи-
тання, що стосуються договору оренди землі, краще проконсульту-
ватися із фахівцем у сфері земельного законодавства.

 

 Якщо ініціатором 
виступає орендар – 
створення перешкод 
орендареві у корис-
туванні земельною 
ділянкою тощо.

 Якщо ініціатором витупає власник 
земельної ділянки (орендодавець) – не-
цільове використання земельної ділян-
ки, несплата орендної плати, екологічна 
шкода ділянці від діяльності орендаря, її 
забруднення та забур’янення тощо, 



18

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ 
ОРЕНДОДАВЦІВ ЗЕМЛІ

Хто лише не намагається ошукати наших людей останнім часом: 
аферисти різних мастей роз’їжджають по країні, проповідуючи 

“безкоштовний сир”. Чимало таких шахраїв розвелося і у святій 
для кожного українця сфері – земельній. Дуже вже кортить 
багатьом, як в Україні, так і за її межами, якнайшвидше вирвати з 
рук українського господаря право на володіння землею.

 Спритники вдаються до найвитонченіших прийомів: 
замовляють публікації у впливових газетах, відсилають у громади 

“агентів” із пачками купюр у валізах. А все це з однією метою – 
укласти договори оренди землі на максимальний термін – 50 
років, а часто із подальшим правом викупу!

 Зважаючи на тотальне зубожіння та безробіття, для багатьох 
мешканців наших сіл можливість отримати 16 тисяч гривень за 
один гектар землі одразу (а саме стільки пропонують “агенти-
агітатори”) здається просто фантастичною пропозицією. Однак 
не все так просто… Адже сама арифметика доводить, що за 
такого підходу за один рік оренди власник паю може отримати 
лише… 320 грн. за 1 га, що у 5 разів менше, ніж виплачують 
сьогодні.

 Важливо чітко зрозуміти, що розмір орендної плати за 
довгострокову оренду є значно меншим, чим може отримати 
власник землі при періодичному перегляді розміру орендної 
плати, за умови укладення договорів оренди на 7-10 років.

 Максимальний термін оренди додатково обмежує право 
розпоряджатися своєю власністю. Прямим наслідком цього 
стане зменшення вигоди для мільйонів землевласників. Якщо 
у вашого родича, або у Вас особисто виникне бажання самому 
працювати на землі, то цей намір не можна буде реалізувати.

 При довгостроковій оренді земля стає невигідним об’єктом 
для спадкування, оскільки не приноситиме доходу для 
майбутнього спадкоємця. Який дохід матиме людина, яка вже 
обтяжена?
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 ЕМФІТЕВЗИС – ТЕРМІН З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ
Ще одне наше застереження стосується довгострокової успадко-

ваної оренди землі – емфітевзису. Емфітевзис – це довгострокове, 
відчужуване й таке, що успадковується, право користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Це право 
встановлюється договором між власником земельної ділянки й осо-
бою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою 
для сільськогосподарського виробництва (в тому числі будівництва).

Зазвичай оплата по договору емфітевзису нижча від оренди, про-
те це лише за умови отримання коштів за весь період користуван-
ня. Законом не передбачено жодних обмежень щодо строку дії 
договору емфітевзису земельної ділянки приватної власності, дого-
вір може бути безстроковим. Такі договори зараз почали активно 
лобіюватись великими аграрними корпораціями, оскільки вони є 
найбільш вигідними для них. На практиці ж частіше “грошовиті до-
бродії” пропонують селянам додатково укладати заповіт та різного 
роду боргові розписки. Укладення договору емфітевзису є прихова-
ною формою купівлі-продажу землі і допомагає спритникам обійти 
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Існує основний значний ризик для власників землі: договір емфітев-
зису, відповідно до судової практики, може бути визнаний недій-
сним, оскільки був укладений удаваний правочин, який приховував 
договір купівлі-продажу під час мораторію.

Разом з тим, треба врахувати й те, що на селян чекають ще й інші 
неприємні сюрпризи. Власник землі,який укладе договір емфітевзи-
су, або його спадкоємець тепер самі сплачуватимуть земельний по-
даток. Зараз, як показує практика, цю функцію своїм коштом беруть 
на себе діючі орендарі.

Крім цього, однією із умов емфітевзису є та, що без згоди влас-
ника це право може переходити через заставу іншим людям, і не-
відомо, чи будуть вони надалі виконувати свої зобов’язання перед 
власниками.

Саме тому, потрібно надавати перевагу прозорим формам вза-
ємодії між власниками та орендарями, ефективно управляючи влас-
ними земельними ресурсами.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ

 Цивільний кодекс України (№435-IV від 16 січня 2003р.);
 Земельний кодекс України (№2768-III від 25 жовтня 2002р.);
 Податковий кодекс України (№2755-VI від 02 грудня 2010р.);
 Закон України “Про оренду землі” (№ 161-XIV від 06 жовтня 1998 

року);
 Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” ( № 1952-IV від 01.07.2004 р.);
 Закон України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (№ 899-IV від 
05 червня 2003 р.);

 Закон України “Про особисте селянське господарство” (№742-IV 
від 15 травня 2003р.);

 Закон України “Про оцінку земель” (№1378-IV від 11.12.2003р.);
 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типо-

вого договору оренди землі” ( № 220 від 03 березня 2004р.);
 Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” ( № 1127 від 25 груд-
ня 2015р.)

 КОРИСНІ РЕСУРСИ
 www.land.gov.ua – сайт Державної служби України з питань гео-

дезії, картографії та кадастру
 www.zem.com.ua – земельний союз України
 www.ligazakon.ua – сайт видання “Юрист & Закон”
 www.landlaw.org.ua – “Центр земельного права”
 www.rada.gov.ua – портал Верховної Ради України
 www.map.land.gov.ua – публічна кадастрова карта України
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КОНТАКТИ 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ПАРТІЇ
www.uhp.org.ua

НАША СТОРІНКА У ФЕЙСБУК
www.facebook.com/uhp.org.ua

КОНТАКТИ СЕКРЕТАРІАТУ УГП
068 77 11 624
uhp.sekretariat@gmail.com

ГРОМАДСЬКІ ОФІСИ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ПАРТІЇ
Львів
вул. Січових Стрільців, 10/12а
068 77 11 669
openuhp@gmail.com

Тернопіль
вул. Медова, 18/1
068 96 23 882
ugpternopil@gmail.com 

Івано-Франківськ
пл. Міцкевича, 8/11 (4-ий поверх)
098 36 75 843
uhp.frankivsk@gmail.com 
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 Якщо у Вас виникли будь-які запитання щодо інформації викладе-
ної у довіднику, звертайтеся за безкоштовною консультацією до фа-
хівців та юристів:




