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Новація 1 
Законом України від 6 вересня 2012 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної 
власності» 

Внесені такі зміни:  
1) Землі державної і комунальної власності з 1 січня 
2013 р. вважаються розмежованими з чітким їх 
розподілом; 
2) Право державної та комунальної власності на 
земельні ділянки здійснюється після його реєстрації у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
3) Законопроект н.д. Воропаєва і Мельника від 14.02.13. 
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Новація 2 

Законом України від 6 вересня 2012 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної 
власності» 

Внесені зміни до ст. 122 ЗКУ:  
Стаття 122 ЗКУ викладена в новій редакції, якою: 
1) Держземагентству і його органам надане право  
розпорядження с.г. землями державної власності 
шляхом передачі їх у власність і користування; 
2) КМУ наділений правом передачі земель до 
статутного капіталу Державного земельного банку. 
Але:  3 



Новація 3 
В Україні створений Державний земельний банк 
 
Законом України від 18.09.12 р. «Про внесення змін до 
Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо 
державного земельного банку». Згідно з Законом,  
ДЗБ має право здійснювати операції з земельними 
ділянками та майновими правами на земельні ділянки 
відповідно до законодавства України у сфері земельних 
відносин та свого статуту. 
Але: постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 
2012 р. № 934 «Про затвердження Статуту публічного 
акціонерного товариства "Державний земельний банк» 
не передбачає здійснення банком земельних операцій. 
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Новація 3 (продовження) 
 Чи є Державний земельний банк суб'єктом права 

власності на землю? 
1) КМУ передає землі до статутного капіталу Державного 
земельного банку. Що це означає? 
2) Згідно з ст. 92 ЗКУ, землі державної власності 
передаються державним юридичним особам у постійне 
користування; 
3) Згідно з ст. 93 ЗКУ, земельні ділянки (всіх форм 
власності) можуть передаватися юридичним особам в 
оренду; 
4) Право господарського відання? (ст. 136 ГКУ); 
5) А чи потрібен владі Державний земельний банку? 5 



Новація 4 
Законом України від 6 вересня 2012 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної 
власності» 
 
стаття 173 ЗКУ викладена у новій редакції: 
4. Землі та земельні ділянки державної власності, 
включені в межі населеного пункту (крім земель, які не 
можуть передаватися у комунальну власність), 
переходять у власність територіальної громади.  
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Новація 5 
В Україні запроваджена земельно-реєстраційна 

реформа 
Введений у дію Закон України «Про державний земельний 
кадастр» від 7 липня 2011 р.: Вперше запроваджено 
ведення повноцінного земельного кадастру 
 
Введений у дію Закон України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 11 
лютого 2010 р.: Вперше запроваджено реєстрацію прав на 
земельні ділянки, будівлі і споруди за принципом єдиного 
вікна. 

7 



Новація 6 
Законом «Про державний земельний кадастр» до ЗКУ 
введена нова стаття 79-1, якою всі земельні ділянки в 
Україні поділені на дві групи: сформовані і несформовані. 
Що таке «сформована ділянка»? 
 Згідно з ст. 79-1 ЗКУ:  
  п. 1: формування земельної ділянки полягає у 
визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. 
Формування земельної ділянки передбачає визначення її 
площі, меж та внесення інформації про неї до Державного 
земельного кадастру; 
 п. 2: земельна ділянка вважається сформованою з 
моменту присвоєння їй кадастрового номера. 
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Новація 6 (продовження 1)  

Які ділянки є несформованими? Це – ділянки, надані у 
власність на підставі: 1) Декрету КМУ від 26.12.92 р. «Про 
приватизацію земельних ділянок»; 2) ЗКУ у ред. від 
13.03.92 р.; 3) всі інші ділянки, надані у власність до 2004 р. 
 Однак, згідно з п. 2 Розділом VII. Прикінцеві та 
перехідні положення Закону про ДЗК: земельні ділянки, 
право власності (користування) на які виникло до 2004 
року, вважаються сформованими незалежно від 
присвоєння їм кадастрового номера. 
 Власники несформованих ділянок мають право 
лише володіти і користуватися ними. Можливі втрати 
землі. 
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 Новація 6 (продовження 2) 

Згідно з п. 2 Розділом VII. Прикінцеві та перехідні 
положення Закону про ДЗК: 
 У разі якщо відомості про земельні ділянки не 
внесені до Державного реєстру земель, їх державна 
реєстрація здійснюється на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх 
власників (користувачів земельної ділянки державної чи 
комунальної власності). Внесення інших змін до відомостей 
про ці земельні ділянки здійснюється після державної 
реєстрації земельних ділянок. 
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Новація 7 
Введені кадастрові номери нового зразка 

Постанова КМУ від 17.10.12 – Порядок ведення ДЗК: 
 
1. Кадастровий номер земельної ділянки –  
індивідуальна, що не повторюється на всій території  
України, послідовність цифр та знаків, яка  
присвоюється земельній ділянці під час її державної  
реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу  
існування.  
2. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці 

незалежно від форми власності.  
3. Присвоюється за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру. 
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Новація 7 (продовження 1) 

Кадастровий номер земельної ділянки (2) 
Незмінність: У разі переходу права власності на 
земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення 
інших, крім права власності, речових прав на земельну 
ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших 
відомостей про неї кадастровий номер не змінюється. 
 
У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці 
присвоюється новий кадастровий номер (п.29). 
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Новація 7 (продовження 2)  

Структура кадастрового номера нового зразка 
1. Кадастровий номер земельної ділянки не відображає її 
приналежність до будь-якої адміністративно-
територіальної одиниці в межах державного кордону!!! 
2. Структурні елементи кадастрового номера:  
НКЗ : НКК : НЗД, 
де НКЗ - номер кадастрової зони; НКК - номер 
кадастрового кварталу; НЗД - чотиризначний номер 
земельної ділянки в межах кадастрового кварталу. 
Але: не встановлений порядок трансформації кадастрових 
номерів старого зразка у кадастрові номери нового зразка 
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Новація 8 
     20.11.12 ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України (щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення)», яким змінила дату 
скасування мораторію: 1) не раніше 1 січня 2016 р.; 2) за умови 
прийняття Закону України «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» 
1) Прийняття Закону України «Про ринок земель»: не 

відбудеться. 
2) Закон «Про обіг земель с.г. призначення» має бути 

розроблений Урядом протягом 6 місяців. 
3) Два можливі варіанти Закону. 
4) Мораторій на відчуження с.г. земель – чи знімуть 

достроково? 
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Новація 8 

7 квітня 2013 р. на сайті Держземагентства України 
розміщена перша редакція проекту Закону України «Про 
обіг земель сільськогосподарського призначення» 
 Положення, «успадковані» від проекту Закону 
України «Про ринок земель»: 
     1) Обмеження кола власників с.г. земель: держава, 
територіальні громади, ДЗБ, громадяни України, які не 
мають громадянства інших країн; 
     2) Переважне право держави на придбання с.г. земель, 
які продаються їх власниками; 
     3) Макс. площа землі у приватній власності до 100 га. 15 



Новація 8 (продовження 1) 

4) Заборона на зміну цільового призначення с.г. земель 
протягом 10-ти років після набуття у власність; 
5) Мінімальний розмір орендної плати – 3% від 
нормативної грошової оцінки землі; 
6) Встановлення штрафного мита за продаж с.г. землі 
протягом 10 років з моменту її придбання у власність: від 
100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки при продажу у перший рік з поступовим 
зменшенням цього розміру протягом 10 років (щорічно на 
10%). 
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Новація 8 (продовження 2) 

Нові положення проекту Закону «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення»: 
1) Встановлення заборони на приватизацію с.г. земель 
товарного виробництва; 
2) Необхідність отримання громадянами України дозволу 
від Мінагрополітики на придбання с.г. землі у власність; 
3) Необхідність реєстрації продавців с.г. земель; 
4) Встановлення мінімального строку оренди с.г. земель – 
не менше 7 років; 
5) Встановлення нової підстави примусового позбавлення 
права власності на с.г. землю – несплата зем. податку 2 р. 17 



Новація 8 (продовження 3) 

6) Встановлення нового податкового платежу – збору на 
соціальний розвиток села у розмірі 1% від нормативної 
грошової оцінки с.г. земель; 
7) Встановлення підвищеного на 50 % земельного податку 
для тих, хто 2 роки не використовує с.г. землю; 
8) Встановлення для власників і орендарів с.г. земель 
обов'язку працевлаштувати певну кількість осіб; 
9) У випадку оренди с.г. земель площею до 500 га у 
держави чи територіальної громади орендна плата 
протягом року платиться у розмірі земельного податку. 
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Дякую за увагу! 
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