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Законодавча база 

 Земельний Кодекс 
 Цивільний Кодекс 
 Спеціальні закони (Закон України «Про оренду 

землі» Закон України «Про державний 
земельний кадастр» Закон України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та ін. 

 Підзаконні нормативно правові акти у галузі 
земельних правовідносин 

 Акти місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 



«Оренда землі – це засноване на договорі строкове 
платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідною орендареві для проведення 
підприємницької та інших видів діяльності».  

( ст. 1 Закону України «Про оренду землі») 
 
 

• оренда завжди передбачає договірні відносини  
• оренда завжди строкова 
• оренда завжди платна 
• оренда передбачає обов’язкове користування 

земельною ділянкою 
 



Об’єкт оренди: не земля, а 
земельна ділянка 

• «земельна ділянка – це частина земної 
поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з 
визначеними щодо неї правами» (ч. 1 
ст.79 Земельного кодексу). 

»встановлені межі 
»місце розташування 
»права на земельну ділянку 

 



Об'єктами оренди є земельні ділянки, 
що перебувають у комунальній або 

державній власності.  

 

Закон України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності” з 1 січня 
2013 року землі державної та комунальної власності 
в Україні вважаються розмежованими. 
 
 
 
 



Землі комунальної власності  
а) земельні ділянки, на яких розташовані 
будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого 
майна комунальної власності незалежно від 
місця їх розташування 

 

б) усі землі в межах населених пунктів, крім 
земельних ділянок приватної та державної 
власності 
 
ст. 83 ЗК України 



Землі державної власності 
 
 
а) розташовані в межах населених пунктів 
земельні ділянки: 
- на яких розташовані будівлі, споруди, інші 
об’єкти нерухомого майна державної власності; 
- які перебувають у постійному користуванні 
органів державної влади, державних підприємств, 
установ, організацій, Національної академії наук 
України, державних галузевих академій наук; 
- які належать до земель оборони; 
 
 

 



Землі державної власності 
 
б) земельні ділянки, що використовуються 
Чорноморським флотом Російської Федерації на 
території України на підставі міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України; 
в) землі зон відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 
г) усі інші землі, розташовані за межами 
населених пунктів, крім земельних ділянок 
приватної власності та земельних ділянок 
комунальної власності. 

 



Орендодавці землі 
• Орендодавцями земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності,  є 
сільські,  селищні, міські ради в межах 
повноважень, визначених законом.  

• Орендодавцями  земельних  ділянок, що 
перебувають у державній власності,  є  
органи  виконавчої  влади, які відповідно до 
закону передають земельні ділянки у 
власність або користування. 

(ч.2 ЗУ Про оренду землі) 



Повноваження органів місцевого 
 

• Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або 
в користування із земель комунальної власності відповідних 
територіальних громад для всіх потреб.  
(ст. 122 ЗК України) 

• До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних 
відносин належить розпорядження землями територіальних громад та 
надання земельних ділянок у користування із земель комунальної 
власності. 
(ст. 122 ЗК України) 

• Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин 
вирішується виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, 
міської ради. Це є виключною компетенцією міської ради. (П. 34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) 



Повноваження районних 
державних адміністрацій  

 
• ведення водного господарства 

• будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів 

територіальної громади району (шкіл, закладів культури, 

лікарень, підприємств торгівлі тощо) 

• індивідуального дачного будівництва 



Повноваження обласних 
державних адміністрацій  

 
• Обласні державні адміністрації на їхній території передають 

земельні ділянки із земель державної власності, (крім 

випадків, визначених частинами третьою, четвертою і 

восьмою ст. 122 ЗК України), у власність або в користування у 

межах міст обласного значення та за межами населених 

пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу 

певного району, або у випадках, коли районна державна 

адміністрація не утворена, для всіх потреб. 



Повноваження 
Держземагентства України  

 
• зміни цільового призначення земельних ділянок (ст. 20 ЗКУ); 

• безоплатної приватизації земельних ділянок, що перебували у 

користуванні громадян (згідно ст. 118 ЗКУ); 

• наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок(ст. 118 ЗКУ), в тому числі для 

ведення фермерського господарства, ведення особистого 

селянського господарства, ведення садівництва, городництва, 

сінокосіння та випасання худоби тощо; 

 



Повноваження 
Держземагентства України  

 
• передачі земельних ділянок у власність громадян (ст. 118 ЗКУ); 

• надання земельних ділянок державної власності у 

користування на праві постійного користування та на умовах 

оренди (ст. 123, 124 ЗКУ), в т.ч. узгодження розміру орендної 

плати та строку оренди; 

• зміна умов укладених договорів оренди земельних ділянок, в 

т.ч. поновлення договорів (ст. 30, 33 Закону України «Про 

оренду землі») 



 
 

 Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у 
державній або комунальній власності, здійснюється на підставі 
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права 
оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом 
укладення договору оренди земельної ділянки.(ст.124 ЗК 
України)  
 Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у 
державній або комунальній власності, здійснюється за 
результатами проведення земельних торгів, крім випадків, 
встановлених частинами другою, третьою статті 134 ЗК України 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  
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