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Декілька ключових питань

Погляд на земельні права селян через призму 

трьох сфер:

1) Приватизація земельних ділянок.

2) Отримання державного акта на право власності на земельну 

ділянку.

3) Отримання інформації про земельні права.



Приватизація 

земельних ділянок:

• Понад 92,8% респондентів вважають, що земля с/г призначення 

має надаватися безкоштовно.

• Неофіційні платежі чи послуги або товари для оформлення 

права власності на землю або оформлення та отримання 

документів: так 25,0% (Хмельницька – 25,5%; 

Дніпропертровська – 59,9%).



Приватизація 

земельних ділянок:

• Складність адміністративної процедури.

• Безоплатність.

• Судовий захист.



Приватизація 

земельних ділянок

Приватизація із земель запасу:

• Для ведення ФГ;

• ОСГ;

• Садівництва;

• Присадибна ділянка;

• Індивідуальне дачне будівництво;

• Будівництво індивідуальних гаражів;

• Земельні частки (паї) громадян України. 



Складність адміністративної процедури

1) Подача клопотання.

2) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

3) Замовлення і виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

4) Погодження проекту землеустрою.

5) Державна землевпорядна експертиза.

6) Затвердження проекту.

7) Виготовлення, видача та реєстрація державного акта (до 1 
січня 2013 року).

8) Реєстрація права власності на земельну ділянку.



БезПЛАТНІСТЬ приватизації

Принцип безоПЛАТНОСТІ приватизації:

Ст. ст. 116 та 118 ЗК України – безоплатна передача 

земельних ділянок у власність у разі приватизації та 

порядок безоплатної приватизації.

Складна адміністративна процедура та велика кількість 

органів – наслідки: 

• платність приватизації; 

• велика ймовірність “неофіційних платежів” та “подяк”.



Судовий Захист

• ч. 11 ст. 118 ЗК України – у разі відмови […] передачі 

земельної ділянки у власність або залишення заяви без 

розгляду питання вирішується в судовому порядку.

• Ілюзорність захисту права судом – суд не може визнати 

права власності на земельну ділянку, а лише 

зобов’язати компетентний орган розглянути питання.



Отримання державного акта на право власності 

на земельну ділянку

• Наявність державного акта на присадибну ділянку: ні – 25,5%

• Звернення до місцевої чи іншого рівня влади щодо 

проблемних питань землекористування (так 39,8%; 

Хмельницька 38,4%; Дніпропетровська 78,1%): 

• Отримання державного акта на присадибну ділянку (60,2%) на 

земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва 

(25,2%) 

• Найскладніше при оформленні права власності на земельну 

ділянку: відсутність коштів для оплати виготовлення 

державного акта 35,6% (Хмельницька 14,5%; 

Дніпропетровська 25,5%)



Отримання державного акта на право власності 

на земельну ділянку

• Нова процедура: з 1 січня 2013 року на підтвердження 
державної реєстрації земельної ділянки безоплатно видається 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
(ч. 8 ст. 24 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”).

• Припинення видання державних актів на право власності на 
земельну ділянку. ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень” ст. 18 – видача свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно.

• Державні акти видані до 1 січня 2013 року залишаються 
чинними.



Отримання інформації про земельні права

• Сплата орендної плати: натуральний вигляд (продукція та 
послуги) 18,2% (Хмельницька 81,3%; Дніпропетровська 0%);

• Хто допомагає у вирішенні правових питань 
землекористування: ніхто не допомагає, самостійне вирішення 
питань 63,6%;

• Звернення до місцевої чи іншого рівня влади щодо 
проблемних питань землекористування: ні 60,2% 
(Хмельницька 61,6%; Дніпропетровська 21,9%);

• Інформування про права як землевласника: ні 43,6%, 
орендарем (11,0%), представник місцевої влади (37,7%);

• Бажання отримувати юридичні консультації з питань 
землекористування: так 82,9%;

• Мала кількість випадків, коли землевласникам надаються 
консультації третіми особами, які не є зацікавленими: 23,3% (у 
порівнянні із 0,6%)



Отримання Інформації про земельні права

• Джерело інформації – зацікавлені особи або органи державної 

влади або орендар – конфлікт інтересів.

• Майже відсутність “третіх осіб”, такі як неурядові громадські 

організації, благодійні організації, центри безкоштовної 

юридичної допомоги, які б надавали неупереджену, коректну 

та об’єктивну інформацію.

• Наслідки: погіршення правового становища землевласника.



Висновки:

1) Відмінність земельних прав селян де юре і де факто.

2) Вплив обізнаності на правове становище.

3) Проблеми правового регулювання:

• додаткові затрати часу;

• додаткові і непередбачені грошові затрати;

• непередбачуваність результатів.


