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ЯК ФЕРМЕРУ НЕ ВТРАТИТИ ЗЕМЛЮ, 
ОТРИМАНУ У ПОСТІЙНЕ 
КОРИСТУВАННЯ

Олександр Норочевський, 
адвокат, радник із земельних та правових питань  

Громадської спілки «Аграрний союз України»

У «АгроPRO» (2017, № 4, стор. 26) був розгля-
нутий покроковий алгоритм, за допомогою 

якого фермер отримує можливість залишити за 
своїм господарством земельну ділянку, надану йому 
для створення цього господарства у постійне (довіч-
не) користування. Юридична практика, що сьогодні 
складається в Україні з цього питання, стає все більш 
поширеною (хоча послуги адвокатів та юристів, 
які беруться за його вирішення, коштують недеше-
во). Тому пропоную вам самостійно пройти певні 
етапи процедури внесення права постійного ко-
ристування до складеного капіталу фермерсько-
го господарства, скориставшись консультаціями 
в журналі «АгроPRO». 

Цю статтю присвятимо першому й, на мою дум-
ку, найважливішому етапу – підготовчому. На цьому 
етапі потрібно вирішити три завдання, без яких не-
можливо довести всю процедуру до завершення, а 
саме:

• присвоїти  кадастровий номер земельній ділянці;

• провести її експертну грошову оцінку;

• провести грошову оцінку права користування 
нею. 

Необхідність цих заходів викликана тим, що 
без кадастрового номера неможливо здійснити 
державну реєстрацію прав на земельну ділянку, 
а без експертної грошової оцінки земельної ді-
лянки та, окремо, без оцінки права користуван-
ня нею не можна визначити вартість майнового 
права, яке власне й буде включене до складеного 
капіталу фермерського господарства, і відповід-
но, новий обсяг корпоративних прав його учас-
ників (засновника та членів за наявності).

1. ОТРИМУЄМО ДОЗВІЛ НА РОЗРОБКУ  
ТЕХДОКУМЕНТАЦІЇ

Для отримання кадастрового номера земельної 
ділянки необхідно розробити технічну документа-
цію із землеустрою щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(далі – техдокументація).

Земельна ділянка, яку було надано засновнику 
фермерського господарства у постійне користуван-
ня для створення цього господарства, перебуває у 
державній або комунальній власності. Тому підста-
вою для проведення робіт з підготовки техдокумен-
тації є рішення органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері земельних відносин, 
у сфері землеустрою, або органу місцевого самовря-
дування, на території якого вона знаходиться (ст. ст. 
13-1, 19, 22 Закону України від 22.05.2003 р. № 858-
ІV «Про землеустрій», далі – Закон № 858).

Отже, перше, що потрібно зробити – це звер-
нутися до органу державної влади або місцевого 
самоврядування, до компетенції якого належить 
розпорядження такою земельною ділянкою. 

Якщо земельна ділянка знаходиться за межами 
населеного пункту, то звертатися потрібно до Голов-
ного управління Держгеокадастру у області, а якщо 
цією земельною ділянкою розпоряджається відповід-
на місцева рада, то – до органу місцевого самовряду-
вання.

Звернення оформлюється у вигляді заяви. Пода-
ється така заяви від імені фізичної особи, якій зе-
мельна ділянка була надана у постійне користуван-
ня. Для зручності читачів пропоную зразки заяви до 
органу Держгеокадастру та до сільської ради.

ПЕРШІ КРОКИ: 

• ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ;

• ОЦІНКА ТАКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ПРАВ КОРИСТУВАННЯ НЕЮ.
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ЗРАЗОК

ЗАЯВА

Прошу надати згоду на відновлення меж земельної ділянки площею _____ га, яка розташована 
на території ____________ сільської ради ____________ району ___________ області (за межами 
населеного пункту), що надана мені у постійне користування для створення фермерського 
господарства «ААААААА» відповідно до державного акта № ___________ від _________.

Додатки: 

1. Копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.
2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера __________________.
3. Копія довідки районного відділу Держгеокадастру про статус земельної ділянки.
4 Схема розміщення земельної ділянки.
5. Витяг з ЄДР щодо стану фермерського господарства.
6. Копія статуту фермерського господарства.
Підпис
Дата

Начальнику Головного управління 
Держгеокадастру у ______ області

громадянина___________ (П.І.Б. повністю),
який проживає (зареєстрований) за адресою:_______________

Ідентифікаційний номер_______________

ЗРАЗОК

ЗАЯВА

Прошу надати згоду на відновлення меж земельної ділянки площею _____ га, яка розташована 
на території ____________ сільської ради ____________ району ___________ області (в межах 
населеного пункту), що надана мені у постійне користування для створення фермерського 
господарства «ААААААА» відповідно до державного акта № ___________ від _________.

Додатки: 

1. Копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.
2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера __________________.
3. Копія довідки районного відділу Держгеокадастру про статус земельної ділянки.
4. Схема розміщення земельної ділянки.
5. Витяг з ЄДР щодо стану фермерського господарства.
6. Копія статуту фермерського господарства.

Підпис
Дата

_______________ сільська рада
 _____________ району __________ області
громадянина___________ (П.І.Б. повністю),

 який проживає (зареєстрований) за адресою:_______________
Ідентифікаційний номер_______________
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У заяві потрібно просити на-
дання згоди саме на відновлення меж, оскільки по-
чатково вони вже встановлювалися під час надан-
ня земельної ділянки у постійне користування. 

Крім того, в даному випадку доречно згадати, 
що згідно з ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, 
землекористувачі зобов’язані не порушувати прав 
власників суміжних земельних ділянок та землеко-
ристувачів. Одним із заходів недопущення таких 
порушень і є відновлення меж земельної ділянки 
з присвоєнням їй кадастрового номера (звичайно, 
якщо його нема).

Зазначена заява підлягає розгляду у місячний 
строк.

Враховуючи те, що законами України прямо не 
передбачено підстав для відмови землекористува-
чеві у встановленні (відновленні) меж земельної 
ділянки з присвоєнням їй кадастрового номера, ор-
ган Держгеокадастру або місцевого самоврядуван-
ня не може відмовити у цьому.

Проте на практиці досить часто виникають ситу-
ації, коли територіальний орган Держгеокадастру 
ігнорує (не розглядає) заяву або відмовляє у надан-
ні дозволу (згоди) на відновлення меж земельної 
ділянки. З місцевими радами ситуація простіша, як 
правило вони згоду надають.

Оскільки територіальний орган Держгеокада-
стру є державним органом, то фермер може оскар-
жити його дії до вищого органу, але як засвідчує 
практика – це неефективний шлях. У такій ситуації 
слід згадати норму ч. 1 ст. 22 Закону № 858, відпо-
відно до якої землеустрій здійснюється, у тому чис-
лі, на підставі судових рішень.

 

2. 

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону № 858 розробни-
ком техдокументації є фізична особа-підприємець, 
який є сертифікованим інженером-землевпорядни-
ком, або будь-яка юридична особа, яка має у своє-
му штаті двох сертифікованих інженерів-землевпо-
рядників (далі – Розробник). Він візьметься за спра-
ву, якщо землекористувач (фермер, якому надано у 
постійне користування земельну ділянку) надасть 
йому або письмову згоду відповідного державного 
органу (рішення, наказ тощо), або судове рішення, 
що містить дозвіл на розроблення техдокументації.

Підставою для початку розробки техдокумента-
ції є договір між землекористувачем та Розробни-
ком. У договорі доцільно передбачити, що останній 
несе відповідальність за якість її виконання – і за 
наявності претензій з боку органу Держгеокада-
стру зобов’язаний взяти на себе докази того, що він 
якісно виконав свою роботу.

3. ПОДАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОЇ ТЕХДОКУМЕНТАЦІЇ  
КАДАСТРОВОМУ РЕЄСТРАТОРУ  

ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДАНИХ ДО ДЕРЖАВНОГО 
 ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ  

ТА ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА  
ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ. 

Підготовлена техдокументація подається до 
кадастрового реєстратора місцевого органу 

Держгеокадастру через Центр надання адміністра-
тивних послуг, що обслуговує територію, на якій 
знаходиться земельна ділянка.

Кадастровий реєстратор протягом 14 календар-
них днів розглядає її та приймає рішення про вне-
сення даних про земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру з присвоєнням їй кадастрово-
го номера або відмовляє у цьому. 

Підставою для такої відмови може бути лише не-
відповідність технічної документації вимогам чин-
ного законодавства України.

На практиці подекуди виникають випадки, коли 
орган Держгеокадастру надає відмову з формаль-
них або не конкретизованих, а інколи – з надума-
них підстав. Наприклад, зазначається про невідпо-
відність техдокументації нормам земельного зако-

РЕКОМЕНДАЦІЯ 

У разі ігнорування заяви або безпідстав-
ної відмови у наданні згоди на відновлення 
меж земельної ділянки слід подавати позов 
до суду. 

При цьому в першому випадку (у разі ігно-
рування заяви) потрібно вимагати, щоб суд 
своїм рішенням зобов’язав відповідача (орган 
Держгеокадастру) розглянути заяву. 

В другому випадку (у разі безпідставної 
відмови) слід вимагати визнання права на 
відновлення меж земельної ділянки та при-
своєння їй кадастрового номеру. У цьому разі 
рішення суду буде самодостатньою підста-
вою для розробки технічної документації.

ПРАКТИЧНА ПОРАДА

Рекомендую не гнатися за дешевим, а ко-
ристуватися послугами Розробника, який 
має досвід, авторитет та репутацію. Це 
допоможе в разі виникнення конфліктів із 
органами Держгеокадастру.
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нодавства, але не вказується, у чому саме полягає 
така невідповідність, на кшталт «розумійте як хоче-
те». Безумовно, це є неприйнятним.

У разі тенденційності підходу та упередженого 
відношення службових осіб Держгеокадастру до 
заявника, рекомендую разом з Розробником техдо-
кументації проаналізувати підстави його відмови та 
узгодити свої позиції (ось чому потрібно звертатися 
до досвідчених фахівців). Бажано отримати від Роз-
робника письмові пояснення, в яких він повинен 
чітко викласти свою позицію (хто винний: він сам 
припустився помилки та неякісно виконав свою ро-
боту чи орган Держгеокадастру порушує закон).

Якщо Розробник обґрунтовано та мотивовано 
доводить свою доброчесність – дії органу Держге-
окадастру можна оскаржувати або до вищого орга-
ну, або до суду. При цьому кожен з варіантів оскар-
ження має свої переваги та недоліки.

Для більш чіткого розуміння такої ситуації, ціка-
во буде розглянути приклад з практики автора.

Управління Держгеокадастру у районі декілька 
разів повертало техдокументацію для усунення на-
явних нібито у ній помилок. При цьому кожен раз 
зазначалося про її невідповідність нормам законо-
давства України без конкретизації порушень (яким 
саме нормам техдокументація не відповідає).   

Розуміючи неправомірність таких дій, фермер 
(замовник техдокументації) поставив вимогу нада-
ти Розробником письмові пояснення з цього приво-
ду. Останній надав такі пояснення, зазначивши, що 
на його думку, замовлена техдокументація викона-
на правильно, підстави для її повернення відсутні. 
Фермер звернувся до суду, і пояснення Розробника 
стали дуже доречними – як доказ неправомірності 
дій посадових осіб управління Держгеокадастру.  

Незалежно від того, до суду чи до вищого орга-
ну буде оскаржувати дії органів Держгеокадастру 
фермер, він має вимагати єдине: зобов’язати вне-
сти дані про відновлення меж земельної ділянки до 
Державного земельного кадастру та присвоїти їй 
кадастровий номер.  

Фінальним документом, який підтверджує 
присвоєння земельній ділянці кадастрового но-
мера, є витяг з Державного земельного кадастру 
України, в якому він (кадастровий номер) зазна-
чається. 

4. ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ПРАВА НА НЕЇ

Грошова оцінка земельних ділянок залежно 
від призначення та порядку її проведення 

(ст. 5 Закону України від 11.12.2003 р. № 1378-IV 
«Про оцінку земель», далі – Закон № 1378) може 
бути:

• нормативною – капіталізований рентний до-
хід із земельної ділянки,  визначений за встановле-
ними і затвердженими нормативами; 

• експертною – результат визначення оцінюва-
чем вартості земельної ділянки та пов’язаних із нею 
прав із застосуванням сукупності підходів, методів 
та оціночних процедур, що забезпечують збір та 
аналіз даних, проведення розрахунків і оформлен-
ня результатів у вигляді звіту.

Згідно з ч. 6 та ч. 7 ст. 5 Закону № 1378, експерт-
на грошова оцінка земельних ділянок та прав на 
них проводиться з метою визначення їх вартості 
та використовується при здійсненні цивільно-пра- 
вових угод щодо таких земельних ділянок та прав  
на них. Підставами для її проведення є договір, який 
укладається в порядку, встановленому законом  
(ч. 3 ст. 15 Закону № 1378).

Виходячи із змісту даної норми засновник фер-
мерського господарства може самостійно ініціюва-
ти проведення експертної грошової оцінки земель-
ної ділянки та права постійного користування нею 
без отримання спеціальних дозволів на це.

УВАГА! Слід пам’ятати, що оцінювачем земель-
ної ділянки та права користування нею може бути 
землевпорядна організація, яка має у своєму штаті 
відповідних сертифікованих співробітників.  

Проводити експертну грошову оцінку земельної 
ділянки та права користування нею рекомендуєть-
ся вже після присвоєння їй кадастрового номера. 
Це надасть змогу чітко та однозначно ідентифіку-
вати її як об’єкт оцінки.

У нашому випадку об’єктів оцінювання має бути 
два: сама земельна ділянка та, окремо, право по-
стійного користування нею. Зазначені оцінки мо-
жуть міститися в одному документі.

Присвоєння кадастрового номера та проведен-
ня експертної грошової оцінки земельної ділянки 
та права постійного користування нею надасть 
можливість перейти до наступного етапу – реєстра-
ції права постійного користування земельною ді-
лянкою у Єдиному реєстрі речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень. Особливостям його про-
ходження буде присвячена стаття у наступному 
номері журналу «АгроPRO».


