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Цей посібник підготовлено експертами Асоціації «Земельна спілка України». 

У виданні увага головним чином спрямована на роз’яснення актуальних питань у 

сфері земельних відносин, які виникають під час ведення фермерського господарства. Також 

у посібнику надано зразки документів, покрокові схеми щодо вирішення питань, що 

виникають у сфері земельних відносин.  

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і 

не обов’язково відображають точку зору USAID, проекту «Агроінвест» або уряду США. 

Передрук даної публікації та окремих матеріалів можливе за згодою Асоціації 

«Земельна спілка України» та обов’язково повинен містити посилання на веб-портал 

Асоціації «Земельна спілка України» (www.zem.ua). 
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1. Питання та відповіді 
 

Чи можуть декілька громадян України створити одне фермерське господарство? 
 

Так, фермерське господарство може бути створене одним або кількома громадянами 

України, які є родичами або членами сім'ї. 

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське господарство», фермерське 

господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-

hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia є формою підприємницької діяльності 

громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання 

прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, 

відповідно до закону http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 

 

 

 

Чи можуть бути членами фермерського господарства особи, які працюють у ньому за 

трудовим договором (контрактом)? 

 

Ні, особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, 

(контрактом) не можуть бути його членами.  

 

Членами фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, 

які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii положень Статуту фермерського господарства.  

 

 

 

Хто може бути головою фермерського господарства? 
 

Головою фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh є його засновник або інша 

визначена в Статуті особа. 

 

 

 

Хто має право представляти фермерське господарство? 
 

Голова фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, 

установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до 

діючого законодавства України http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 

 

 

 

Хто може укладати угоди та здійснювати інші правочини від імені фермерського 

господарства? 

 

Голова фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia укладає 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до 

законодавства України http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 

 

 

 

Чи має право голова фермерського господарства доручати виконувати свої обов’язки 

іншій особі? 
 

Так, голова фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

може письмово доручати http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1229-na-yakij-strok-

skladaetsya-dovirenist виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка 

працює за контрактом. 

 

 

 

Хто може створити фермерське господарство? 
 

Право на створення фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-

stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-

stvorennia має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив 

бажання створити фермерське господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh . Обов’язковою умовою є 

досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному 

навчальному закладі. 

 

 

 

Чи можна будувати житло на земельній ділянці наданій для ведення фермерського 

господарства? 
 

Так, громадяни, що створили фермерське господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-

stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-

stvorennia , мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення фермерського 

господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих 

об'єктів господарства. Якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами 

населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/511-shcho-take-

vidokremlena-fermerska-sadyba , якій надається поштова адреса. 

Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські 

будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках 

відповідно до затверджених документації із землеустрою та містобудівної документації у 

встановленому законом порядку. 

Будівництво на орендованій земельній ділянці житлових будинків, господарських 

будівель та споруд фермерського господарства - орендар погоджує з орендодавцем. 

 

 

 

У якому розмірі громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної 

ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерства? 
 

Громадяни України мають право на безоплатну передачу http://zem.ua/uk/dorozhni-

karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-

dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-

dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei їм земельних ділянок із земель державної або комунальної 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1229-na-yakij-strok-skladaetsya-dovirenist
http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1229-na-yakij-strok-skladaetsya-dovirenist
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/511-shcho-take-vidokremlena-fermerska-sadyba
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/511-shcho-take-vidokremlena-fermerska-sadyba
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei
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власності для ведення фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia - 

в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, 

розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське 

господарство.  

Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька 

сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній 

по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території 

відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається http://zem.com.ua/yuridicheskie-

konsultatsii як середній по району.  

 

 

 

Як отримати земельні ділянки для фермерства більшого розміру ніж дозволено? 
 

Земельні ділянки, розмір яких перевищує норми безоплатної http://zem.ua/uk/dorozhni-

karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/696-shcho-robiti-yakshcho-vam-neobkhidno-oderzhati-

u-vlasnist-zemelnu-dilyanku-ale-vi-vzhe-skoristalis-svojim-pravom-na-bezoplatnu-privatizatsiyu 

передачі земельних ділянок громадянам, передаються громадянам у приватну власність для 

ведення фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 

 

 

 

Особливості виділення земельних ділянок для фермерства 
 

Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського господарства 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-

pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia єдиним масивом з розташованими на них водними 

джерелами http://zem.com.ua/materialy/49-stati/230-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-vodnogo-

fonda та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних 

мереж, газо- http://zem.com.ua/materialy/49-stati/228-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-v-

predelakh-okhrannykh-zon-ob-ektov-magistralnykh-truboprovodov і водопостачальних систем та 

інших видів інженерної інфраструктури http://zem.com.ua/materialy/49-stati/184-osobennosti-

zemelnykh-uchastkov-energetiki . 

Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не 

можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за 

винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і 

невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське 

господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму 

на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві 

приватної власності. 

 

 

 

Допомога фермерам від держави 
 

Новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки 

після його створення, а у трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років), фермерським 

господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які 

провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на 

поліських територіях, визначених в установленому порядку http://zem.com.ua/yuridicheskie-

konsultatsii Кабінетом Міністрів України, та іншим фермерським господарствам надається 

допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український 

державний фонд підтримки фермерських господарств.  

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/696-shcho-robiti-yakshcho-vam-neobkhidno-oderzhati-u-vlasnist-zemelnu-dilyanku-ale-vi-vzhe-skoristalis-svojim-pravom-na-bezoplatnu-privatizatsiyu
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/696-shcho-robiti-yakshcho-vam-neobkhidno-oderzhati-u-vlasnist-zemelnu-dilyanku-ale-vi-vzhe-skoristalis-svojim-pravom-na-bezoplatnu-privatizatsiyu
http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/696-shcho-robiti-yakshcho-vam-neobkhidno-oderzhati-u-vlasnist-zemelnu-dilyanku-ale-vi-vzhe-skoristalis-svojim-pravom-na-bezoplatnu-privatizatsiyu
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/230-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-vodnogo-fonda
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/230-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-vodnogo-fonda
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/228-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-v-predelakh-okhrannykh-zon-ob-ektov-magistralnykh-truboprovodov
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/228-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-v-predelakh-okhrannykh-zon-ob-ektov-magistralnykh-truboprovodov
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/184-osobennosti-zemelnykh-uchastkov-energetiki
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/184-osobennosti-zemelnykh-uchastkov-energetiki
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii


7 

 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

http://udf.gov.ua/financial-support є державною бюджетною установою, яка виконує функції з 

реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку 

фермерських господарств.  

Кошти Державного бюджету України спрямовуються на меліорацію земель, у тому 

числі їх зрошення та осушення, а також на консервацію та рекультивацію малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь, на придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, 

тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо). 

За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допомога 

у будівництві об'єктів виробничого і невиробничого призначення, житла, проведенні заходів 

щодо землеустрою. 

 

 

 

Допомога фермерам від Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств 
 

Основним завданням Укрдержфонду є виконання функції з реалізації державної 

політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств.  

 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств працює у таких 

напрямках: 

- надання фінансової підтримки фермерським господарствам через регіональні 

відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств; 

- сприяння науково-технічному, кадровому забезпеченню фермерських господарств в 

умовах ринкової економіки; 

- визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки фермерських 

господарств. 

 

Наразі Український державний фонд підтримки фермерських господарств реалізує 

програму: «Надання кредитів фермерським господарствам (поворотна допомога)». 

 

 

 

Що таке «поворотна допомога» від Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств? 

 

Поворотна допомога - це фінансова підтримка у визначеному розмірі, яку фермерське 

господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-

hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia зобов’язується повернути у зазначений у 

договорі термін. 

 

 

 

Які фермерські господарства можуть отримати поворотну допомогу? 
 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств надає поворотну 

допомогу:  

- новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з 

відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять 

господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських 

територіях, - строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої 

продукції, провадження виробничої діяльності; 

- інші фермерські господарства - строком до п'яти років для придбання техніки, 

обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської 

http://udf.gov.ua/financial-support
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі 

житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних 

насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових 

внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених 

фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських 

господарств, зрошення та меліорації земель. 

 

 

 

Яка сума поворотної допомоги може надаватися фермерам? 
 

Фінансова підтримка фермерському господарству надається на конкурсних засадах на 

поворотній основі у розмірі, що не перевищує 250 000 грн.  

 

 

 

Як отримати поворотну допомогу від Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств? 
 

Фінансову підтримку на поворотній основі можна отримати на конкурсних засадах. 

Для цього необхідно звернутися до одного із регіональних відділень Українського 

державного фонду підтримки фермерських господарств http://udf.gov.ua/regionvid .  

Для цього потрібно фермеру надати такі документи: 

1. Заявку у двох примірниках; 

2. Копію статуту фермерського господарства; 

3. Довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

4. Копію документів, що підтверджують право власності або користування земельною 

ділянкою; 

5. Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства; 

6. Довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, 

районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство 

має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній 

основі); 

7. Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній 

звітний період за встановленою формою; 

8. Довідки, видані відповідними органами державної податкової служби, щодо 

відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до 

Пенсійного фонду України; 

9. Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової 

підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів; 

10. Пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання 

зобов'язання. 

 

Увага! 
Копії документів повинні бути належним чином завірені. 

 

Регіональні комісії Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств проводять реєстрацію та перевірку поданих документів і у разі їх відповідності 

реєструють фермерське господарство в журналі обліку реєстрації документів фермерських 

господарств та включають його до реєстру фермерських господарств, що претендують на 

одержання фінансової підтримки. 

Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, та проводить конкурсний 

відбір. 

 

http://udf.gov.ua/regionvid
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Через скільки років фермеру потрібно повертати «поворотну допомогу»? 
 

Кошти наданої фінансової підтримки на поворотній основі повертаються у термін до 5 

років, згідно графіку повернення, визначеному у договорі про надання фінансової підтримки 

фермерському господарству. 

 

 

 

Що фермер передає в заставу для отримання поворотної допомоги від Українського 

державного фонду підтримки фермерських господарств? 
 

Для забезпечення виконання зобов’язань за поворотну допомогу фермерське 

господарство надає в заставу майно (рухоме, нерухоме). 

 

 

 

Які права має фермерське господарство та його члени? 
 

Фермерське господарство та його члени мають право: 

а) продавати http://zem.ua/uk/54-videomateriali/377-prodazh-zemelnikh-dilyanok-na-

pidstavi-tsivilno-pravovikh-dogovoriv-prodazh-zemelnikh-dilyanok-abo-prav-na-nikh-na-

konkurentnikh-zasadakh-pripinennya-prav-na-zemlyu або іншим способом відчужувати 

земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; 

б) самостійно господарювати на землі; 

в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на 

вироблену сільськогосподарську продукцію; 

г) на відшкодування збитків; 

ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди; 

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і 

поставляти на експорт; 

е) інші права. 

 

Увага! 
Порушені права власників земельних ділянок підлягають поновленню 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii в порядку, встановленому законом. 

 

 

 

Які обов'язки має фермерського господарства та його члени? 
 

Фермерські господарства, у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення 

фермерського господарства відповідно до закону http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii , 

зобов'язані: 

а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням 

http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1166-shcho-take-tsilove-priznachennya ; 

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 

в) сплачувати податки http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/1034-osoblivosti-opodatkuvannya-fermerskikh-gospodarstv  та збори; 

г) не порушувати прав власників суміжних http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-

zemliu/1421-zemelnij-spir-z-susidom-yak-ne-stati-vorogom земельних ділянок та 

землекористувачів; 

ґ) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 

землі; 

http://zem.ua/uk/54-videomateriali/377-prodazh-zemelnikh-dilyanok-na-pidstavi-tsivilno-pravovikh-dogovoriv-prodazh-zemelnikh-dilyanok-abo-prav-na-nikh-na-konkurentnikh-zasadakh-pripinennya-prav-na-zemlyu
http://zem.ua/uk/54-videomateriali/377-prodazh-zemelnikh-dilyanok-na-pidstavi-tsivilno-pravovikh-dogovoriv-prodazh-zemelnikh-dilyanok-abo-prav-na-nikh-na-konkurentnikh-zasadakh-pripinennya-prav-na-zemlyu
http://zem.ua/uk/54-videomateriali/377-prodazh-zemelnikh-dilyanok-na-pidstavi-tsivilno-pravovikh-dogovoriv-prodazh-zemelnikh-dilyanok-abo-prav-na-nikh-na-konkurentnikh-zasadakh-pripinennya-prav-na-zemlyu
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1166-shcho-take-tsilove-priznachennya
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/1034-osoblivosti-opodatkuvannya-fermerskikh-gospodarstv
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/1034-osoblivosti-opodatkuvannya-fermerskikh-gospodarstv
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1421-zemelnij-spir-z-susidom-yak-ne-stati-vorogom
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1421-zemelnij-spir-z-susidom-yak-ne-stati-vorogom
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д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів; 

е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції; 

є) дотримуватися правил добросусідства http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-

zemlyu/105-yak-virishuvati-mezhovi-zemelni-spori та встановлених обмежень у використанні 

земель і земельних сервітутів http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-

zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu ; 

ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і 

осушувальних систем. 

Законом можуть бути встановлені інші http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii 

обов'язки власників земельних ділянок. 

 

 

 

Чи можуть інші особи використовувати землі фермерських господарств на праві 

земельного сервітуту? 
 

Так, на землях фермерських господарств особи мають право 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту 

по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на належних фермерським 

господарствам на праві власності або праві оренди земельних ділянках, розміщення наметів і 

проживання в них, розведення багаття та інші дії, що дозволяються за згодою їх власників, 

крім випадків встановлення за рішенням суду http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1325-

osoblivosti-vstanovlennya-servitutu-u-sudovomu-poryadku земельних сервітутів, за умови 

збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді. 

Юридичні особи - власники об'єктів (газо-, нафтопроводів, ліній електропередач, 

зв'язку тощо), що проходять через земельні ділянки фермерських господарств 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-

pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorenniaм , мають право доступу до таких об'єктів на підставі 

угоди, укладеної з відповідним фермерським господарством, відповідно до затвердженої 

документації із землеустрою або встановленого земельного сервітуту http://zem.ua/uk/50-

dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu . 

 

 

 

Чи може фермерське господарство використовувати загальнопоширені корисні 

копалини, які знаходяться на земельній ділянці? 
 

Фермерське господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia має право 

використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини 

http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-

iskopaemykh (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні 

води, що знаходяться на земельній ділянці, відповідно до законодавства 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii України. 

 

 

 

Що відноситься до майна фермерського господарства? 
 

До складу майна фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

(складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, 

цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, 

одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені 

http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/105-yak-virishuvati-mezhovi-zemelni-spori
http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/105-yak-virishuvati-mezhovi-zemelni-spori
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1325-osoblivosti-vstanovlennya-servitutu-u-sudovomu-poryadku
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1325-osoblivosti-vstanovlennya-servitutu-u-sudovomu-poryadku
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorenniaм
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorenniaм
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu
http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-iskopaemykh
http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-iskopaemykh
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii законом, право користування землею, водою та 

іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові 

права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-

hospodarstvakh фермерського господарства до його складеного капіталу. 

 

 

 

Особливості права власності на майно, яке використовується для ведення 

фермерського господарства 

 

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності. 

Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, 

передаються йому на визначений у Статуті термін. 

У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі 

земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, 

яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у 

власність не заборонено законом. 

Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на 

підставі цивільно-правових угод. 

Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського 

господарства здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii не передбачено угодою між членами фермерського 

господарства та законом. 

Член фермерського господарства має право на отримання частки майна фермерського 

господарства при його ліквідації або у разі припинення членства у фермерському 

господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначаються Статутом фермерського 

господарства. 

Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом 

http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi . 

 

 

 

Чи може бути звернене стягнення на земельні ділянки фермерського господарства? 
 

Так, звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення 

фермерського господарства, допускається у випадках, коли у фермерського господарства 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-

pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia відсутнє інше майно, на яке може бути звернено 

стягнення. 

 

 

 

Чи можна продати чи іншим способом відчужити фермерське господарство? 
 

Так, за рішенням членів фермерського господарства фермерське господарство як 

цілісний майновий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод 

громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, або 

юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 

Чи можна успадковувати фермерське господарство? 

 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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Так, у відповідності із статтею 23 Закону України «Про фермерське господарство», 

успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) 

здійснюється відповідно до закону. 

 

 

 

У якому випадку успадковану земельну ділянку не можна поділити між спадкоємцями? 
 

Якщо фермерське господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, 

якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального 

розміру, встановленого для даного регіону. 

Кабінетом Міністрів України (постанова від 10.12.2003 № 1908) встановлено такі 

мінімальні розміри земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної 

ділянки фермерського господарства, що успадковується: 

 

Регіон Мінімальний розмір земельної ділянки, 

гектарів 

АРК 5 

Вінницька 3 

Волинська 3 

Дніпропетровська  6 

Донецька  6 

Житомирська 4 

Закарпатська 2 

Запорізька 7 

Івано-Франківська 2 

Київська 3 

Кіровоградська 5 

Луганська 9 

Львівська 2 

Миколаївська 7 

Одеська 5 

Полтавська 4 

Рівненська 3 

Сумська 4 

Тернопільська 2 

Харківська 6 

Херсонська 7 

Хмельницька  3 

Черкаська 3 

Чернівецька 2 

Чернігівська 4 

м. Севастополь 2 

 

До відома! 
Створення та діяльність фермерських господарств регулюється Законом України «Про 

фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV.  

 

 

 

Кооперація фермерських господарств 
 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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Фермерські господарства разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками 

мають право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, кооперативні 

банки, спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських 

товариств. 

Створені за участю фермерських господарств обслуговуючі сільськогосподарські 

кооперативи не є прибутковими. 

 

 

 

Чи можна залучати до роботи у фермерських господарствах найманих працівників? 
 

Так, фермерське господарство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia має право 

залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). 

Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у 

фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими 

за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом 

тривалість щорічної відпустки. 

Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів 

господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання 

вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.  

Трудові спори http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-

prav-u-sudi у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 

 

 

 

У яких випадках припиняється діяльність фермерського господарства? 
 

Діяльність фермерського господарства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

припиняється у разі http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii : 

1) реорганізації фермерського господарства; 

2) ліквідації фермерського господарства; 

3) визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банкрутом); 

4) якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, 

який бажає продовжити діяльність господарства. 

 

 

 

Особливості припинення діяльності фермерського господарства 
 

Рішення про припинення діяльності фермерського господарства приймається: 

а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського господарства - 

відповідно до закону та Статуту фермерського господарства; 

б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або 

спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому 

законом; 

в) у разі банкрутства фермерського господарства - відповідно до закону. 

Спори http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii про припинення діяльності 

фермерського господарства вирішуються судом http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-

zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi . 

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між 

членами фермерського господарства відповідно до його Статуту. 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi


14 

 

Спори http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii щодо розподілу майна фермерського 

господарства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом http://zem.ua/uk/62-zakhyst-

prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi. 

 

 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi
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2. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ 
 

2.1. Зразок статуту фермерського господарства 
 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням засновника 

Фермерського господарства «_______»  

від «_____» __________ 20__ року № ___ 

  

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 
фермерського господарства 

«_____________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ рік 



16 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Фермерське господарство «______________» (надалі господарство), створене і діє 

у відповідності до Закону України «Про фермерське господарство», Цивільного, 

Господарського та Земельного кодексів України та інших законодавчих актів України. 

Свою діяльність Господарство здійснює відповідно до законів України та цього 

Статуту. 

1.2. Засновником господарства є: 

_____________________, який проживає за адресою: ____________________, 

ідентифікаційний номер ___________________. 

1.3. Назва господарства: Фермерське господарство «_______________». 

1.4 Місцезнаходження господарства: __________________________.  

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА 

 

2.1. Господарство створюється з метою здійснення сільськогосподарської, виробничої 

та іншої діяльності, ефективного використання земельних, матеріальних та людських 

ресурсів, і одержання відповідного прибутку, а також задоволення на підставі одержаного 

прибутку соціально-економічних інтересів членів господарства.  

2.2. Господарство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не 

заборонені законодавством України і відповідають меті створення господарства. 

2.3. Діяльність, здійснення якої згідно із чинним законодавством України дозволяється 

виключно на підставі спеціальних дозволів, ліцензій, господарство здійснює тільки після 

отримання таких дозволів, ліцензій, що видаються в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

2.4. Предметом діяльності Господарства є:  

- виробництво, заготівля (в тому числі закупівля) сільськогосподарської продукції, її 

зберігання, переробка і реалізація (оптова і роздрібна) готової продукції; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- здійснення інших видів діяльності у відповідності з метою діяльності господарства, 

не заборонених законодавством. 

2.5. Господарство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та 

інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних 

зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до 

мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, 

користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством 

України і цим Статутом.  

2.6. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Господарство:  

- експортує товари власного виробництва;  

- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності; 

- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;  

- імпортує товари для власних потреб;  

- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;  

- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;  

- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та 

інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.  

2.7. Конкретні напрямки робіт, що виконуються господарством, визначаються 

поточною та перспективною кон’єктурою вітчизняного та світового ринку 



17 

 

2.8. Предмет діяльності господарства може бути розширений у порядку 

диверсифікації за рішенням Загальних зборів членів господарства.  

2.9. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню чи сертифікації, можуть 

здійснюватися господарством виключно після отримання відповідних ліцензій, сертифікатів і 

дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством.  

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСТВА 

 

3.1. Господарство може мати самостійний баланс, поточний та інші рахунки (у т.ч. 

валютні) в банках України та за кордоном, круглу печатку зі своїм найменуванням та штампи, 

емблему, бланки зі своїми реквізитами, товарний знак, відповідно зареєстрований, та інші 

атрибути. 

3.2. Господарство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 

3.3. Господарство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені 

чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести 

зобов`язання, бути позивачем та відповідачем в суді, адміністративному, господарському суді, 

третейському суді. 

3.4. У своїй діяльності господарство керується чинним законодавством, цим Статутом, 

а також внутрішніми нормативними актами. 

3.5. Господарство може створювати самостійно і разом з іншими господарствами, 

підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими та іноземними 

юридичними та фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, 

господарські товариства, благодійні установи та інші підприємства, установи, організації з 

правами юридичної особи, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших 

об`єднаннях, а також – вступати до складу діючих господарських товариств, об`єднань та 

інших юридичних осіб.  

3.6. Господарство має право на території України і за її межами відкривати 

відокремлені підрозділи – філії, відділення та представництва. 

3.7. Господарство відповідає по своїх зобов’язаннях усім належним йому майном та 

грошовими коштами, на які може бути звернено стягнення згідно чинного законодавства. 

3.8. Господарство не відповідає по зобов’язаннях своїх членів. 

3.9.  Господарство не відповідає за зобов`язаннями держави, а держава не відповідає 

за зобов`язаннями господарства. 

3.10. Для здійснення своїх статутних завдань господарство має право: 

3.10.1 самостійно розпоряджатися своїм майном; 

3.10.2 користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі і у 

іноземній валюті; 

3.10.3 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з 

предметом його діяльності; 

3.10.4 купувати та орендувати матеріальні ресурси в т.ч. і основні засоби виробництва 

у відповідності з чинним законодавством у фізичних та юридичних осіб України та інших 

держав; 

3.10.5 здійснювати операції з нерухомістю, тобто орендувати, здавати в оренду, 

купувати та продавати земельні ділянки, споруди, будинки, квартири та інше нерухоме 

майно; 

3.10.6 здійснювати випуск облігацій та інших цінних паперів; 

3.10.7 проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними 

угодами та контрактами, на основі чинного законодавства; 

3.10.8 використовувати працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або 

укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також 

створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи. 

3.11. Господарство та його члени відповідно до закону мають право: 

а) продавати або іншим способом відчужувати земельні ділянки, належні їм на праві 

власності, передавати їх в оренду, заставу, спадщину; 

б) самостійно господарювати на землі; 



18 

 

в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на 

вироблену сільськогосподарську продукцію; 

г) на відшкодування збитків; 

ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди; 

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і 

поставляти на експорт; 

е) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, 

його членам на праві власності земельних ділянках відповідно до затверджених документації 

із землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку; 

є) використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини 

(пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні води, що 

знаходяться на земельній ділянці, відповідно до законодавства України; 

ж) інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. 

3.12. Порушені права власників земельних ділянок підлягають поновленню в порядку, 

встановленому законом. 

3.13. Господарство вправі самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції 

різних видів, що необхідні для реалізації статутних цілей та предмета діяльності 

господарства, у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту. 

 

4. МАЙНО ГОСПОДАРСТВА, ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

4.1. Майно господарства складають основні та обігові засоби, також інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображена в кошторисному балансі господарства, а саме: земля, 

житлові будинки, квартири, предмети особистого користування, предмети домашнього 

господарства, продуктивна і робоча худоба, птиця, бджолосім’ї, посіви і посадки 

сільськогосподарських культур та насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, 

вироблена продукція і доходи від її реалізації, транспортні засоби, акції, інші цінні папери, а 

також майно споживчого і виробничого призначення, необхідне для ведення фермерського 

господарства і заняття підсобними промислами. 

4.2. До складу майна господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, 

споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена 

господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на 

підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими 

природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в 

тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами 

господарства до його складеного капіталу. 

4.3. Майно господарства перебуває під захистом держави у відповідності з чинним 

законодавством на рівні з іншими формами власності. 

4.4. Повноваження з володіння, користування та розпорядження майном Господарства 

здійснюється від імені господарства його Головою відповідно до Статуту та чинного 

законодавства. 

4.5. Джерелами формування майна господарства є: 

4.5.1 гроші та майнові внески засновника; 

4.5.2 продукція господарської діяльності; 

4.5.3 прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів 

господарської діяльності; 

4.5.4 прибутки від цінних паперів; 

4.5.5 кредити банків та інших кредиторів; 

4.5.6 централізовані капітальні внески; 

4.5.7 безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та 

приватних осіб як в Україні, так і за її межами. 

4.6. Права володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у 

власності членів господарства, здійснює господарство. 

4.7. Господарство веде облік господарської діяльності, складає звітні документи 

відповідно до законодавства, подає статистичну звітність у відповідні органи. 
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5. ЧЛЕНИ ГОСПОДАРСТВА,  

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ГОСПОДАРСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО 

 

5.1. Членом господарства є:  

______________________________, який проживає за адресою: 

______________________, ідентифікаційний номер __________________. 

5.2. Розмір частки ___________________ в складеному капіталі  господарства 

становить 100 (сто) відсотків. 

5.3. Інші члени сім'ї вказаної особи, а також родичі можуть стати членами 

господарства після внесення змін до цього Статуту. 

5.4. Членами господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-

річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського 

господарства, визнають і дотримуються положень цього Статуту. Членами господарства не 

можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). 

5.5. Вказані особи можуть бути прийняті до членів господарства за рішенням 

загальних зборів членів господарства. 

5.6. Особа може бути виключена з членів господарства за рішенням загальних зборів 

членів господарства в разі: 

5.6.1 подання нею заяви про добровільний вихід з членів господарства; 

5.6.2 порушення нею Статуту господарства. 

5.7. Особа вважається виключеною з членів господарства з моменту внесення 

відповідних змін до цього Статуту. 

5.8. Член господарства має право вийти з господарства, звернувшись до Загальних 

зборів членів господарства з письмовою заявою, оформленою згідно чинного законодавства. 

5.9. При виході особи з членів господарства йому виплачується вартість частини 

майна господарства, пропорційна його частці у складеному капіталі господарства у 

відповідності з балансом, розрахованим на кінець звітного періоду, у якому відбувся вихід. 

5.10. Особі, який виходить з господарства, сплачується належна йому частка прибутку, 

одержаного господарством за попередній період до моменту його виходу. 

5.11. За вимогою вказаної особи та за згодою Загальних зборів членів господарства 

частка особи, що виходить з господарства повертається йому повністю або частково у 

натуральній формі. Майно, передане членом господарству тільки в користування 

повертається в натуральній формі без винагороди. 

5.12. Виплати та передача майна, передбачені п. п. 5.9, 5.10, 5.11 проводяться після 

затвердження головою господарства звіту за рік, в якому здійснюється вихід з господарства і 

в строк до 12 місяців з дня виходу. 

5.13. Виключення особи з господарства з підстави невиконання цією особою Статуту 

господарства проводиться у наступних випадках: 

5.13.1 систематичне невиконання їм або виконання неналежним чином своїх 

обов’язків, в т.ч. і майнового характеру; 

5.13.2 перешкоджання своїми діями досягненню цілей господарства; 

5.13.3 розголошення конфіденційної інформації чи комерційної таємниці 

господарства; 

5.13.4 відсутність на загальних зборах членів господарства більше двох разів.  

5.14. Рішення про виключення особи з членів господарства вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосували члени господарства, що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками загальної кількості голосів членів господарства. При цьому член господарства 

(його представник) щодо якого приймається рішення, участі у голосуванні не бере.  

5.15. При виключенні особи з господарства з ним проводяться розрахунки згідно 

пунктів 5.9-5.11 цього Статуту у порядку, встановленому п. 5.12 цього Статуту.  

5.16. Члени господарства зобов'язані: 

5.16.1 забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;  

5.16.2 додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;  
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5.16.3 сплачувати податки та збори;  

5.16.4 не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів;  

5.16.5 не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 

землі;  

5.16.6 надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;  

5.16.7 дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;  

5.16.8 дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у 

використанні земель і земельних сервітутів;  

5.16.9 не перешкоджати своїми діями досягненню цілей господарства; 

5.16.10 зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і 

осушувальних систем; 

5.16.11 нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством 

України. 

5.17. Члени господарства мають право: 

5.17.1 на управління господарством в обсязі, передбаченому Статутом господарства;  

5.17.2 на добровільний вихід з господарства; 

5.17.3 на отримання частини прибутку господарства; 

5.17.4 вносити у складений капітал господарства у відповідності з цим Статутом і 

рішенням вищого органу господарства необхідні кошти та інше майно; 

5.17.5 на отримання частини майна господарства в разі виходу з нього та при його 

ліквідації; 

5.17.6 інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. 

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

6.1. Вищим органом управління господарства є Загальні збори членів господарства. 

Виконавчим органом господарства є Голова господарства. 

6.2. Загальні збори Членів господарства складаються з членів господарства або 

призначених ними представників. В разі наявності у господарстві лише одного члена, 

повноваження загальних зборів членів господарства здійснюються ним одноособово. 

6.3. Представництво оформлюється належним чином завіреною довіреністю. 

Представники членів господарства можуть бути постійними або призначеними на певний 

строк. Член господарства вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних 

зборах членів господарства, сповістивши про це інших членів господарства. 

6.4. Член господарства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах членів 

господарства іншому члену господарства або іншій особі. 

6.5. Кожен член господарства має один голос. 

6.6. До компетенції Загальних зборів членів господарства належить: 

6.6.1 внесення змін до Статуту господарства; 

6.6.2 призначення та звільнення Голови господарства;  

6.6.3 визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; 

6.6.4 виключення особи з членів господарства; 

6.6.5 прийняття рішення про ліквідацію господарства, призначення Ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

6.6.6 прийняття рішення про реорганізацію господарства; 

6.6.7 прийняття до господарства нових членів; 

6.6.8 прийняття рішень про повну або часткову участь господарства у створюваних як 

на території України так і за її межами господарських товариствах, об’єднаннях та у інших 

юридичних особах; 

6.6.9 прийняття рішення про відчуження господарства як цілісного майнового 

комплексу. 
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6.7. Загальні збори членів господарства вважаються повноважними, якщо на них 

присутні члени господарства (їх представники), що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками голосів. 

6.8. Загальні збори членів господарства скликаються Головою господарства і 

проводяться по мірі необхідності. 

6.9. Загальні збори господарства приймають рішення простою більшістю голосів 

присутніх на зборах членів господарства. 

6.10. Виконавчим органом господарства є його Голова господарства, є його засновник 

або інша особа, обрана загальними зборами членів господарства.  

6.11. Голова господарства має право: 

6.11.1 визначати умови та розміри оплати праці персоналу господарства; 

6.11.2 затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та 

інших реквізитів господарства; 

6.11.3 видавати накази, розпорядження, доручення, вказівки у т. ч. усні, обов’язкові 

для виконання персоналом господарства; 

6.11.4 затверджувати внутрішні документи господарства, з питань, що не віднесені 

цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів членів господарства; 

6.11.5 вчиняти від імені господарства правочини, укладати від імені господарства 

договори, контракти, угоди та забезпечувати їх виконання. Право підпису векселів, грошових 

зобов’язань, фінансових документів, договорів, а також зовнішньоекономічних контрактів, 

укладених господарством, має Голова господарства, а також особи, уповноважені 

довіреністю, що підписана Головою господарства; 

6.11.6 представляти господарство у взаєминах з українськими, іноземними 

юридичними та фізичними особами з усіх питань, пов`язаних з діяльністю господарства; 

6.11.7 розпоряджатися майном господарства (включаючи грошові кошти); 

6.11.8 без доручення здійснювати будь-які дії від імені господарства, представляти 

господарство у всіх судах, господарських, адміністративних судах, третейських судах, будь-

яких державних та недержавних установах та організаціях, видавати від імені господарства 

довіреності; 

6.11.9 підписувати фінансові, звітні, банківські та інші документи господарства; 

6.11.10 письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства 

або особі, яка працює за контрактом; 

6.11.11 вирішувати всі інші питання діяльності господарства за винятком питань, 

вирішення яких віднесено цим Статутом до компетенції Загальних зборів членів 

господарства. 

6.12. Голова господарства одноособово приймає рішення з питань, що входять до його 

компетенції шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших локальних актів, які обов`язкові 

для виконання персоналом господарства. 

6.13. У випадку тимчасової відсутності Голови господарства його обов’язки 

тимчасово виконує призначений ним виконуючий обов'язки Голови господарства, який має 

всі права і обов’язки Голови господарства, що визначені цим Статутом. 

 

7. ПРАЦЯ ТА ОПЛАТА 

 

7.1. Господарство має право залучати громадян за трудовими договорами (у випадках, 

передбачених чинним законодавством - контрактами) з визначенням умов праці, побуту, 

порядку прийняття та звільнення, форм та систем оплати праці, розкладу трудового дня, 

змінності в роботі, введення вихідних та свят, терміну відпусток. 

7.2. Трудова діяльність, оплата праці громадян працюючих у Господарстві 

регулюється чинним законодавством України. 

 

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність господарства здійснюється на основі валютної 

самоокупності та самофінансування. 
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8.2. Господарство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності: 

8.2.1 експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва; 

8.2.2  експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права 

власності на них до господарства, так і без переходу права власності на них до господарства; 

8.2.3  імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб; 

8.2.4 імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької 

діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, 

роботи і послуги, які імпортуються; 

8.2.5 експорт та імпорт капіталів та робочої сили; 

8.2.6 надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: 

виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, 

експертних, посередницьких, митно-брокерських, агентських, консигнаційних, 

управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших; 

8.2.7 науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на 

комерційній основі; 

8.2.8 участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ за межами 

України; 

8.2.9. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської 

діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення 

спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і 

за її межами; 

8.2.10 діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау, торговельних марок та інших 

нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України; 

8.2.11 організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, 

торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на 

комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та 

здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну 

валюту; 

8.2.12 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах 

зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн; 

8.2.13 орендні, в тому числі лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності 

інших країн; 

8.2.14 операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, 

валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку. 

8.3. Господарство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-

імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають меті 

створення господарства. 

8.4. Господарство вправі здійснювати ЗЕД у визначеному законом порядку. 

Фермерське господарство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за 

своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими 

результатами, одержаними ним від ЗЕД. 

8.5. Здійснення видів ЗЕД за межами України підлягає регулюванню також 

законодавством відповідних держав. 

8.6. Господарство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори 

(контракти), крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством, з використанням 

відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. 

8.7. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені  

господарства договір (контракт) підписується Головою за посадою, або особою, яку 

уповноважено довіреністю, виданою за підписом Голови господарства. 

8.8. Виручка в іноземній валюті, яку отримало господарство в результаті ЗЕД, після 

відрахування державі по нормативах, встановлених чинним законодавством, надходить в 

його розпорядження. 

8.9. Ця виручка не підлягає вилученню і може накопичуватися для подальшого 

використання. 
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9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА  

 

9.1. Припинення діяльності Господарства здійснюється у формі ліквідації або 

реорганізації Господарства, яке відбувається за рішенням Загальних зборів членів 

господарства або за рішенням суду. 

9.2. Господарство ліквідується: 

9.2.1 за рішенням Загальних зборів господарства; 

9.2.2 за рішенням суду. 

9.3. Ліквідація Господарства проводиться ліквідаційною комісією, що призначається 

органом, який прийняв рішення про ліквідацію Господарства. 

9.4. Грошові кошти, що належать Господарству, включаючи виручку від розпродажу 

його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на 

умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом та кредиторами передаються членам 

господарства в розмірі внесеної ними частки, у шестимісячний строк після опублікування 

інформації про його ліквідацію. 

9.5. Ліквідація Господарства вважається завершеною, а Господарство таким, що 

припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру. 

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються за рішенням Загальних 

зборів членів господарства у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим 

Статутом.  

10.2. Зміни та доповнення до Статуту, підлягають державній реєстрації. 

10.3. Відносини, що виникають при укладенні чи у процесі виконання цього Статуту 

та неврегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України. 

10.4. Якщо одне з положень цього Статуту буде визнане недійсним в судовому 

порядку, недійсне положення замінюється іншим, яке допускається чинним законодавством і 

близьке по змісту до заміненого.  

10.5. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що вимагають свого врегулювання, 

вони регулюються у відповідності до чинного законодавства, а у разі якщо відповідні 

положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, члени господарства 

повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів. 

10.6. При ліквідації господарства цей Статут втрачає силу. 

 

11. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (ЧЛЕНІВ) ГОСПОДАРСТВА: 

 

____________________________________/ _________________________/ 
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2.2. Договір оренди землі 
 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ*  

 

________________________________________   «___» ___________ 20__ р. 
(місце укладення)  

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________________________ 
(прізвище, ім'я та 

________________________________________________________________________________ 
по батькові фізичної особи, 

 

________________________________________________________________, з одного боку, та  
найменування юридичної особи) 

орендар ________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

 

________________________________________________________________________________ 
найменування юридичної особи) 

 

____________________________________________________________, з другого, уклали цей 

 

договір про нижче наведений:  

 

Предмет договору 

 

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку 

_______________________________________________________________________________,  
(цільове призначення) 

 

яка знаходиться _________________________________________________________________. 
(місцезнаходження) 

 

Об'єкт оренди 

 

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __________________________, 

у тому числі _____________________________________________________________________ 
(гектарів)                     (площа та якісні характеристики 

________________________________________________________________________________ 
земель, зокрема меліорованих, 

________________________________________________________________________________ 
за їх складом та видами угідь - рілля, 

________________________________________________________________________________ 
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо) 

Кадастровий номер земельної ділянки _______________________________________________ 

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(перелік, характеристика і стан будинків, 

________________________________________________________________________________ 
будівель, споруд та інших об'єктів) 

_______________________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури 

________________________________________________________________________________ 
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів 

________________________________________________________________________________ 
інфраструктури, у тому числі доріг, 

________________________________________________________________________________ 
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо) 

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з _____________________________________ 
(перелік, 

________________________________________________________________________________ 
характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших 
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________________________________________________________________________________ 
об'єктів) 

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить _____________________ гривень. 

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її 

ефективному використанню _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини ____________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Строк дії договору 

 

8. Договір укладено на _____________________________ років (у разі укладення договору 

оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - з урахуванням 

ротації культур згідно з проектом землеустрою).  

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий 

строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення 

строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. 

 

Орендна плата 

 

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням 

________________________________________________________________________________ 
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за 

________________________________________________________________________________ 
земельні ділянки державної або комунальної власності також із 

________________________________________________________________________________ 
зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної 

________________________________________________________________________________ 
ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік, 

________________________________________________________________________________ 
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, 

________________________________________________________________________________ 
якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки 

________________________________________________________________________________ 
поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання 

________________________________________________________________________________ 
послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт) 

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється 

з урахуванням (без урахування) індексації. 
(непотрібне закреслити) 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної 

власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що 

заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________________________________. 

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється 

відповідними актами. 

13. Розмір орендної плати переглядається __________________________________ у разі: 
(періодичність) 

- зміни умов господарювання, передбачених договором; 

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством; 

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено документами; 
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- в інших випадках, передбачених законом. 

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня 

у розмірі ___________ несплаченої суми за кожний день прострочення. 
            (відсотків) 

 

Умови використання земельної ділянки 

 

15. Земельна ділянка передається в оренду для _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(мета використання) 

16. Цільове призначення земельної ділянки __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

17. Умови збереження стану об'єкта оренди __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 

 

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням)  
(непотрібне закреслити) 

проекту її відведення. 

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, 

покладаються на орендодавця (орендаря). 
(непотрібне закреслити) 

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у ______________________________ 
(строк) 

після державної реєстрації права оренди за актом її приймання-передачі. 

 

Умови повернення земельної ділянки 

 

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, 

не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, 

пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному 

сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір 

розв'язується у судовому порядку. 

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної 

ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають 

відшкодуванню. 

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з 

орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню.  
(непотрібне закреслити) 

 

Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану 

земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін. 

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання 

орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором. 

Збитками вважаються: 

- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 

здійснити для відновлення свого порушеного права; 
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- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 

орендодавцем умов договору. 

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально 

підтверджених даних. 
 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки  
26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження)  

(непотрібне закреслити) 

та інші права третіх осіб __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(підстави встановлення обмежень (обтяжень) 

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень 

(обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. 

 

Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної 

ділянки 
 

28. Право оренди земельної ділянки не може бути передано у заставу чи внесено до 

статутного фонду (капіталу). 

 

Інші права та обов'язки сторін* 

 

29. Права орендодавця: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

30. Обов'язки орендодавця: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі". 

31. Права орендаря: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

32. Обов'язки орендаря: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини 

 

33. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе 

орендар (орендодавець). 
       (непотрібне закреслити) 

  

Страхування об'єкта оренди 

  

34. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період  
(непотрібне закреслити) 

дії цього договору. 

35. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець). 
(непотрібне закреслити) 
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36. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка 

повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може 

застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.  

 

Зміна умов договору і припинення його дії 

  

37. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку. 

38. Дія договору припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його було укладено; 

- придбання орендарем земельної ділянки у власність; 

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 

- ліквідації юридичної особи-орендаря. 

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 

39. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 

- взаємною згодою сторін; 

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною 

обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження 

орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших 

підстав, визначених законом. 

40. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку  

допускається (не допускається). 
(непотрібне закреслити) 

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

41. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також 

реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання. 
(непотрібне закреслити) 

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження 

або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців  
(непотрібне закреслити) 

або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. 

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору 

 

42. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність 

відповідно до закону та цього договору. 

43. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, 

що це порушення сталося не з її вини. 

  

Прикінцеві положення 

  

44. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами. Право оренди землі виникає у 

орендаря з моменту державної реєстрації цього права. 

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких 

знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який здійснює державну 

реєстрацію права оренди. 

Невід'ємними частинами договору є: 

- план або схема земельної ділянки; 

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її 

використанні та встановлених земельних сервітутів; 

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
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- акт приймання-передачі об'єкта оренди;  

- проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом; 

- _________________________________________________________________________. 
(інші документи, що додаються до договору) 

 

Реквізити сторін 

 

Орендодавець Орендар 

_______________________________________ _______________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові (прізвище, ім'я та по батькові 

_______________________________________ _______________________________________ 
фізичної особи, паспортні дані фізичної особи, паспортні дані 

_______________________________________ _______________________________________ 
(серія, номер, ким і коли (серія, номер, ким і коли 

_______________________________________ _______________________________________ 
виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної 

_______________________________________ _______________________________________ 
особи, що діє на підставі особи, що діє на підставі 

_______________________________________ _______________________________________ 
установчого документа (назва, установчого документа (назва, 

_______________________________________ _______________________________________ 
ким і коли затверджений), ким і коли затверджений), 

_______________________________________ _______________________________________ 
відомості про державну відомості про державну 
_______________________________________ _______________________________________ 
реєстрацію та банківські реєстрацію та банківські 
_______________________________________ _______________________________________ 
реквізити) реквізити) 
Місце проживання фізичної особи, 

місцезнаходження юридичної особи 

Місце проживання фізичної особи, 

місцезнаходження юридичної особи 

_______________________________________ _______________________________________ 
(індекс, область, (індекс, область, 
_______________________________________ _______________________________________ 
район, місто, село, вулиця, район, місто, село, вулиця, 
_______________________________________ _______________________________________ 
номер будинку та квартири) номер будинку та квартири) 
Ідентифікаційний номер Ідентифікаційний номер 

_______________________________________ _______________________________________ 
(фізичної особи) (фізичної особи) 
Ідентифікаційний код Ідентифікаційний код 

_______________________________________ _______________________________________ 
(юридичної особи) (юридичної особи) 

Підписи сторін 

Орендодавець Орендар 

  
МП (за наявності печатки) МП (за наявності печатки) 
 

*- На сьогодні Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220, не приведений у відповідність із Законом 

України «Про оренду землі», Земельним кодексом України та Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Зважаючи на це, у 

текст вказаного зразка договору оренди  включені положення, які усувають вказані 

невідповідності. 
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2.3. Договір про внесення змін до договору оренди землі 
 

ДОГОВІР 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

 

Ми: 

_____________________-______________, (далі – Орендодавець), з однієї сторони, 

та __________________________________, (далі – Орендар), з іншої сторони, які є сторонами 

договору оренди землі від «___» ________ _____ року, зареєстрованого 

_____________________________________ (далі – договір оренди), (в подальшому разом 

іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона») 

 

 

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без 

будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи 

реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому 

розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись 

щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, уклали цей договір про 

внесення змін до договору оренди землі (далі – договір) про наступне. 

 

1. Сторони домовились внести наступні зміни до договору оренди: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зміни до договору оренди можна сформулювати шляхом заміни одних слів, цифр іншими, 

викладення певного розділу, пункту, абзацу, речення, або усього договору у новій редакції 

 

2. Цей договір укладений у ____________ примірниках – по одному – кожній із сторін і 

_________________________________. 

 

3. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного 

виконання ними своїх обов’язків. 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона 1 ___________ 

 

Сторона 2 ___________ 

http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
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2.4. Зразок листа орендодавця орендарю про надання згоди на передачу 

орендованої земельної ділянки у суборенду 
 

ЗРАЗОК 

ЛИСТА ОРЕНДОДАВЦЯ ОРЕНДАРЮ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ 

ОРЕНДОВАНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У СУБОРЕНДУ 
_________________________________ 
(ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою) 

 

 

Я, ________________________________________________________________________, що є 
(ПІБ фізичної особи або найменування орендодавця, який є юридичною особою) 

орендодавцем земельної ділянки з кадастровим номером __________________ (далі – 

земельна ділянка) згідно з договором оренди землі, укладеним «___»__________ ______ року 

(дата укладення договору) з _______________________________________________________ 
                                                                                                  (ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою) 

надаю згоду на передачу останнім земельної ділянки у суборенду 

________________________________________________________________________________ 
(ПІБ фізичної особи або найменування суборендаря, який є юридичною особою) 

на наступних умовах: 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________. 

 

 

 

«_____» ___________ _______ року                                                    ________________  
                                                                                                                                                                                              (підпис) 
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2.5. Договір про надання права користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис)  
 

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИС) 
 

 

«_______» ________________ 20___ року                                            м._____________ 

 

 

____________________________________, зареєстрований за адресою: 

_________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків  

(ідентифікаційний номер) _________________________, (далі – Власник), з однієї сторони, та  

____________________________________, зареєстрований за адресою: 

_________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний номер) _________________________, (далі – Землекористувач), з другої 

сторони, та  

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, 

без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, 

бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при 

здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не 

помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, уклали даний 

Договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис) (надалі – «Договір»), про наступне. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. За цим договором Власник надає Землекористувачу право використовувати 

земельну ділянку, зазначену у пункті 1.2 цього договору (далі – земельна ділянка) для 

сільськогосподарських потреб на праві емфітевзису. 

1.2. Земельна ділянка розміром ___________ га, розташована за адресою: 

_______________, кадастровий номер ____________________, перебуває у власності 

Власника згідно із Державним актом серія _________ №________, виданим 

___________________________________ «____» __________ ________ року та 

зареєстрованим _____________________ за № ___________________________. Право 

власності Власника зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

згідно із Витягом з Державного реєстру права власності на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності індексний номер __________. Номер запису про право власності 

______________, виданим державним реєстратором реєстраційної служби 

_____________________________________________________________________________ 

управління юстиції ______ області ____________________________________. 

Цільове призначення земельної ділянки ____________________________. 

Земельна ділянка має наступні обмеження у її використанні: _____________________; 

Земельна ділянка не обтяжена правами третіх осіб, що підтверджується: 

_______________________________________________________________________________. 

1.3. Підписанням цього Договору сторони підтверджують, що на земельній ділянці не 

розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є 

придатною для використання за призначенням. 

1.4. Підписанням цього Договору Землекористувач підтверджує, що земельна ділянка 

їм оглянута і її стан повністю влаштовує Землекористувача. 

1.5. Земельна ділянка вважається переданою Власником Землекористувачу у 

користування на праві емфітевзису з моменту державної реєстрації цього права. 
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2. ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ НА ПРАВІ 

ЕМФІТЕВЗИСУ 

 

2.3. Термін користування земельною ділянкою Землекористувачем на праві 

емфітевзису за цим Договором складає ______________ років з дати державної реєстрації 

права емфітевзису. 

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ НА ПРАВІ 

ЕМФІТЕВЗИСУ 

 

3.1. За користування земельною ділянкою Землекористувач сплачує Власнику плату у 

розмірі ________________ гривень, що сплачується ним у грошовій формі в такому порядку 

_______________________________________________________________________________. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

4.1. Власник зобов’язаний: 

4.1.1. Не чинити перешкод Землекористувачу у користуванні земельною ділянкою на 

праві емфітевзису та користуванні іншими правами, передбаченими цим Договором; 

4.1.2. Прийняти від Землекористувача плату за користування земельною ділянкою на 

праві емфітевзису відповідно до пункту 3.1 цього Договору; 

4.1.3. Прийняти від Землекористувача земельну ділянку після закінчення терміну 

користування нею; 

4.1.4. Сплачувати до відповідного бюджету земельний податок відповідно до вимог 

чинного законодавства та інші платежі, які відповідно до законодавства зобов’язаний 

сплачувати власник земельної ділянки; 

4.1.5. Не ініціювати перед уповноваженими органами, іншими особами питання про: 

- зміну цільового призначення земельної ділянки без попереднього письмового 

погодження з Землекористувачем; 

- відновлення меж земельної ділянки; 

- проведення на земельній ділянці будь-яких робіт із землеустрою. 

4.1.6. Не передавати земельну ділянку протягом строку. визначеного пунктом 2.3 цього 

Договору в оренду, у користування на праві суперфіцію; 

4.1.7. Не встановлювати без попереднього письмового погодження з 

Землекористувачем земельних сервітутів щодо земельної ділянки протягом строку, 

визначеного пунктом 2.3 цього Договору. 

 

4.2. Власник має право: 

4.2.1. Вимагати від Землекористувача використання земельної ділянки за цільовим 

призначенням та виконання інших умов, визначених цим Договором; 

4.2.2. На одержання плати за користування земельною ділянкою на умовах і в порядку, 

визначених цим Договором; 

4.2.3. У разі продажу права емфітевзису: 

- переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена 

для продажу, та на інших рівних умовах, 

- на одержання ______ відсотків від ціни продажу, встановлених договором купівлі-

продажу. 

 

4.3. Землекористувач зобов’язаний: 

4.3.1. Ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового 

призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології 

виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної 

ситуації; 

4.3.2. Письмово повідомити власника земельної ділянки про продаж права 

користування нею, а також передачу її у заставу; 
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4.3.3. Передати Власнику земельну ділянку у десятиденний строк з дня закінчення 

терміну користування нею; 

4.3.4. При користуванні земельною ділянкою дотримуватись вимог протипожежної, 

екологічної санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо охорони земель, охорони праці 

тощо; 

4.3.5. Не здійснювати на земельній ділянці будь-яких дій, які можуть зашкодити 

земельній ділянці, майну, правам та охоронюваним законом інтересам Власника; 

4.3.6. Негайно повідомляти Власника про всі випадки псування земельної ділянки, 

вчинення дій, які призвели або можуть призвести до погіршення її властивостей. 

 

4.4. Землекористувач має право: 

4.4.1. Самостійно господарювати на земельній ділянці, дотримуючись умов цього 

Договору; 

4.4.2. Сплачувати плату за користування земельною ділянкою на праві емфітевзису 

відповідно до пункту 3.1 цього Договору, а також інші платежі, встановлені законом; 

4.4.3. Відчужувати і передавати у порядку спадкування право емфітевзису; 

4.4.4. Передавати право емфітевзису у заставу; 

4.4.5. Встановлювати за попереднім письмовим погодженням з Власником земельний 

сервітут щодо земельної ділянки на строк, що не перевищує строк використання земельної 

ділянки на праві емфітевзису за цим Договором. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

 

5.1.  За прострочення терміну внесення плати за користування земельною ділянкою на 

праві емфітевзису Землекористувач сплачує Власнику пеню у розмірі 

_______________________________________________________________________________. 

5.2. Землекористувач зобов'язаний негайно відшкодувати всі збитки, понесені 

Власнику: 

5.2.1. У зв’язку із накладенням на Власника контролюючими та іншими 

уповноваженими органами штрафів, стягнень, санкцій, пов'язаних із порушенням санітарних, 

пожежних, технічних, екологічних, будівельних та інших подібних вимог щодо користування 

земельною ділянкою Власника в разі, коли таке порушення зумовлене діяльністю 

Землекористувача; 

5.2.2. у зв’язку із відновленням стану земельної ділянки Власника, а також об'єктів, 

розташованих на цій ділянці, в разі, коли необхідність такого відновлення зумовлена 

невиконанням Землекористувачем своїх обов'язків за цим договором. 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

 

6.1. Землекористувач зобов’язується вчинити усі дії, передбачені чинним 

законодавством, щодо державної реєстрації права емфітевзису, за власний рахунок та 

протягом одного місяця з дати підписання цього Договору; 

6.2. Право емфітевзису припиняється у разі: 

6.2.1. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача; 

6.2.2. Спливу строку, передбаченого пунктом 2.3 цього Договору; 

6.2.3. Викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю. 

6.2.4. За згодою сторін шляхом укладення договору про розірвання цього Договору; 

6.2.5. За рішенням суду в інших випадках, встановлених законом. 

6.3. Спори, які виникли з приводу виконання, зміни та розірвання цього договору, 

вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. В разі недосягнення згоди спори 

вирішуються в судовому порядку. 

6.4. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 

повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Право емфітевзису вважається набутим 

Землекористувачем з моменту державної реєстрації такого права. 
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6.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі та підписані Сторонами. 

6.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології, українською мовою у 3 х примірниках, які мають однакову юридичну силу і 

надаються по одному кожній стороні і один – органу, який буде здійснювати державну 

реєстрацію права емфітевзису. 

 

  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
  

Власник 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
  

Адреса: ___________________________________ 

__________________________________________ 
Ідентифікаційний код: ______________________ 

Банківські реквізити: 

  

  

___________________ /_____________________/ 

Землекористувач 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
  

Адреса: ____________________________________ 

____________________________________________ 
Ідентифікаційний код: ________________________ 

Банківські реквізити: 

  

  

___________________/_________________/ 
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2.6. Договір купівлі-продажу права користування чужою земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)  
 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  

ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИС) 

 

 

Ми: 

______________________________________ надалі іменований(а) – «Продавець», з 

однієї сторони, 

та громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Покупець», з іншої 

сторони, 

 

(в подальшому разом іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона») 

 

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без 

будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи 

реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому 

розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись 

щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, обізнані з приписами 

цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому числі з 

вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір купівлі-продажу права 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 

(далі – договір) про наступне. 

 

 

1. За цим договором Продавець продає Покупцю, а Покупець придбаває право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 

(далі – право емфітевзису), зазначене у пункті 1.2 цього договору. 

 

2. Право емфітевзису встановлено щодо земельної ділянки загальною площею _____ га 

(______________________________________________ (угіддя) із цільовим призначенням 

___________________________________________________, кадастровий номер 

_____________________________________________, розташованої на території 

__________________________________ ___________________________ району 

_________________ області (далі – земельна ділянка), яка перебуває у власності 

________________________________ (далі – Власник). 

Право емфітевзису набуто Продавцем на підставі договору між ним та Власником, 

укладеного «_____» ___________ _______ року (далі – договір емфітевзису). 

Право емфітевзису встановлено строком до «____» _________ ______ року. 

Право емфітевзису зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно ,______________________________________________ (реєстраційні дані). 

На земельній ділянці відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно. 

Вартість права емфітевзису визначена відповідно до _______________________, і 

складає ______________ гривень. 

 

3. Продаж права емфітевзису здійснюється за _____________________ гривень, які 

Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю одночасно с підписанням цього договору.  

 

4. Підписанням цього договору Продавець засвідчує, що: 

4.1. Йому відомий стан земельної ділянки; 

4.2. Земельна ділянка не обтяжена правами третіх осіб; 

4.3. Земельна ділянка не має недоліків або особливих властивостей, які можуть бути 

небезпечними для життя, здоров'я, майна Покупця або інших осіб. 
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5. Підписанням цього договору Покупець засвідчує, що йому відомий стан земельної 

ділянки і цей стан його повністю задовольняє. 

 

6. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру 

_________________________________, виданого «____» ________ _______ року 

________________________________, на використання земельної ділянки встановлені 

наступні обмеження: 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________. 

 

7. Перехід права емфітевзису за цим договором не припиняє дії обмежень у їх 

використанні. 

 

8. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно 

______________________________________________________, виданого 

__________________________________ обтяження земельної ділянки правами третіх осіб не 

зареєстровані. 

 

9. Кожна із сторін має право: 

- отримати від іншої сторони всю інформацію та документи, необхідні для виконання 

цього договору; 

- вимагати від іншої сторони виконання своїх обов’язків за цим договором; 

- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством. 

 

10. Продавець зобов’язаний: 

- не чинити перешкод у використанні Покупцем земельної ділянки після переходу до 

нього права емфітевзису. 

 

Увага: якщо договором емфітевзису передбачена сплата відсотків власнику з 

продажу права емфітевзису, договором купівлі-продажу цього права має бути визначено 

обов’язок Продавця щодо такої сплати. 

 

11. Покупець зобов’язаний: 

- нести обов’язки землекористувача, передбачені договором емфітевзису та чинним 

законодавством; 

- після закінчення строку користування земельною ділянкою на праві емфітевзису 

передати земельну ділянку Власнику; 

- письмово повідомити Власника про перехід до нього права емфітевзису на протязі 5 

календарних днів з дня державної реєстрації права емфітевзису за Покупцем. 

 

12. Право емфітевзису, яке перейшло за цим договором, підлягає державній реєстрації. 

З моменту державної реєстрації права емфітевзису за Покупцем до нього переходять усі 

права та обов’язки землекористувача, визначені договором емфітевзису. 

Право емфітевзису вважається переданим Продавцем і набутим Покупцем з моменту 

державної реєстрації права емфітевзису. 

 

13. Цей договір укладений у трьох примірниках – по одному – кожній із сторін і один – 

органу державної реєстрації. 

 

14. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного 

виконання ними своїх обов’язків. 
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РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Продавець ________________ 

 

Покупець  ________________ 
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2.7. Договір міни земельних ділянок  

 
ДОГОВІР МІНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

 

Ми: 

___________________________________, надалі іменований(а) – «Сторона 1», з однієї 

сторони,  

та _________________________________, надалі іменований(а) – «Сторона 2», з іншої 

сторони,  

 

(в подальшому разом іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона») 

 

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без 

будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи 

реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому 

розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись 

щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з 

приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому 

числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір міни земельних ділянок 

(далі – договір) про наступне. 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. За цим договором Сторона 1 передає Стороні 2 у власність земельну ділянку, зазначену у 

пункті 1.2 цього договору, в обмін на яку Сторона 2 передає Стороні 1 у власність земельну 

ділянку, зазначену у пункті 1.3 цього договору. 

 

1.2. Сторона 1 передає у власність Стороні 2 земельну ділянку загальною площею _____ га 

(________________________ (угіддя) із цільовим призначенням 

_______________________________________, кадастровий номер 

_____________________________________, розташовану на території 

__________________________________ ____________________ району _________________ 

області (далі – земельна ділянка 1).  

Право власності Сторони 1 на земельну ділянку набуто на підставі 

____________________________________________________________________.  

Право власності Сторони 1 на земельну ділянку 1 зареєстровано у Державному Реєстрі 

речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу 

__________________________________________, виданого _______________. 

На земельній ділянці 1 відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно. 

Вартість земельної ділянки 1 визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, складеного ______________________, і складає ______________ гривень. 

 

1.3. Сторона 2 передає у власність Стороні 1 земельну ділянку загальною площею _____ га 

(_________________ (угіддя) із цільовим призначенням 

___________________________________________________, кадастровий номер 

______________________________________________, розташовану на території 

__________________________________ ____________________ району _________________ 

області (далі – земельна ділянка 2).  

Право власності Сторони 2 на земельну ділянку 2 набуто на підставі 

____________________________________________________________________.  

Право власності Сторони 2 на земельну ділянку 2 зареєстровано у Державному Реєстрі 

речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу 

__________________________________________, виданого _______________. 

На земельній ділянці 2 відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно. 
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Вартість земельної ділянки 2 визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, складеного ______________________, і складає ______________ гривень. 

 

1.4. Підписанням цього договору Сторони засвідчують, що їм відомий стан земельних 

ділянок, які обмінюються за цим договором, і що зазначені земельні ділянки не обтяжені 

правами третіх осіб. 

 

2. Інші умови договору 

 

2.1. Передача Стороною 1 у власність Сторони 2 земельної ділянки 1 здійснюється без 

доплати. 

 

2.2. Передача Стороною 2 Стороні 1 земельної ділянки 2 здійснюється з доплатою, розмір 

якої складає _______________ гривень. 

Підписанням цього договору сторони засвідчують, що сума доплати сплачена Стороною 1 

Стороні 2 у повному обсязі. 

 

2.3. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру 

_________________________________, виданого «____» ________ _______ року 

________________________________, на використання земельної ділянки 1 встановлені 

наступні обмеження: 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________. 

2.4. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру _____________________, 

виданого «____» ________ _______ року ________________________________, на 

використання земельної ділянки 2 встановлені наступні обмеження: 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________. 

 

2.5. Перехід права власності на земельні ділянки за цим договором не припиняє дії обмежень 

у їх використанні. 

 

2.6. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно 

______________________________________________________, виданого 

__________________________________ заборони на відчуження земельної ділянки 1 або інші 

обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані. 

 

2.7. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно 

______________________________________________________, виданого 

__________________________________ заборони на відчуження земельної ділянки 2 або інші 

обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані. 

 

2.8. Кожна із сторін має право: 

- отримати від іншої сторони всю інформацію та документи, необхідні для виконання цього 

договору; 

- вимагати від іншої сторони виконання своїх обов’язків за цим договором; 

- вимагати від іншої сторони передачі земельної ділянки за актом приймання-передачі; 

- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством. 

 

2.9. Кожна із сторін зобов’язана: 

- передати іншій стороні земельну ділянку, яка передається їй у власність за цим договором, 

за актом приймання-передачі в день укладення цього договору; 
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- прийняти від іншої сторони земельну ділянку, яка приймається їй у власність за цим 

договором, за актом приймання-передачі в день укладення цього договору; 

- не здійснювати перешкод у реалізації іншою стороною права власності на земельну ділянку 

після набуття останньою права власності на неї; 

- нести інші обов’язки, передбачені цим договором та чинним законодавством. 

 

2.10. Право власності за цим договором переходить до кожної із сторін після укладення 

цього договору, підписання сторонами акту приймання-передачі та державної реєстрації 

права власності відповідно до закону. 

 

2.11. Цей договір укладений у трьох примірниках – по одному – кожній із сторін і один – 

нотаріусу, який посвідчує договір. 

 

2.12. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного 

виконання ними своїх обов’язків. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона 1 ________________ 

 

Сторона 2 ________________ 
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2.8. Договір про встановлення земельних сервітутів на право проходу, 

проїзду по земельній ділянці 
 

ДОГОВІР 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ 

НА ПРАВО ПРОХОДУ, ПРОЇЗДУ ПО ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ 
 

________________________                                          «_____»________________20_____ р. 

 

Ми, ________________________________________________________________, надалі 

іменований(а) – «Власник», з однієї сторони, та 

_________________________________________________________________, надалі 

іменований(а) – «Сервітуарій», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються як 

«Сторони», а кожна окремо «Сторона») діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, 

розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не 

порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених 

нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх 

дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу 

обману, обізнані з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений 

договір (у тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали даний Договір 

встановлення земельних сервітутів на право проходу, проїзду по земельній ділянці (надалі – 

«Договір»), про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. За цим договором Власник встановлює Сервітуарію право користування земельною 

ділянкою, зазначеною у пункті 1.4 цього договору (далі – земельна ділянка Власника), на 

праві земельного сервітуту. 

 

1.2. Сервітути встановлюються для забезпечення можливості Сервітуарія здійснювати 

прохід та проїзд на земельну ділянку з кадастровим номером 

_____________________________, яка належить Власнику (далі – земельна ділянка 

Власника).  

 

1.3. Частина земельної ділянки Власника, право користування якою надається в межах 

сервітутів, встановлених цим Договором, визначена у додатку до цього Договору. 

 

1.4. Земельна ділянка розміром ___________ га, розташована за адресою: 

_______________, кадастровий номер ____________________ (далі – земельна ділянка 

Власника), перебуває у власності Власника згідно із Державним актом серія _________ 

№________, виданим ___________________________________ «____» __________ ________ 

року та зареєстрованим _________________________________________________________ за 

№ __________________. Право власності Власника зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно згідно із Витягом з Державного реєстру права власності на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер __________. Номер запису 

про право власності ______________, виданим державним реєстратором реєстраційної 

служби 

________________________________________________________________________________ 

управління юстиції ______ області ____________________________________. 

 

1.5. В межах земельних сервітутів, встановлених цим Договором, Сервітуарію надається 

право користування земельною ділянкою Власника виключно для цілей та в порядку, 

передбаченому цим Договором. Використання Сервітуарієм земельної ділянки Власника 

іншим чином, ніж передбачено у цьому Договорі, заборонено. 
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2. ТЕРМІН ДІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ 
 

2.1. Термін дії сервітуту – з дати державної реєстрації права земельних сервітутів, які 

виникають на підставі цього Договору і до «_____» _________ 20_____ року. 

 

3. ОБСЯГ ПРАВ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ, ПРАВА 

ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
 

3.1. Протягом терміну, вказаного у пункті 2.1 цього Договору, Власник надає Сервітуарію 

наступні земельні сервітути: 

 

3.1.1. Право проходу по частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку до 

цього Договору; 

 

3.1.2. Право проїзду по частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку до 

цього Договору, автотранспортом. 

 

3.2. Сфера дії земельних сервітутів поширюється виключно на частину земельної ділянки 

Власника, визначену додатком 1 до цього Договору. Користування Сервітуарієм іншою 

частиною земельної ділянки Власника забороняється. 

 

3.3. Власник зобов'язаний: 

 

3.3.1. Не здійснювати Сервітуарію перешкод в користуванні земельними сервітутами на 

умовах цього Договору. 

 

3.4. Власник має право: 

 

3.4.1. Тимчасово обмежувати користування Сервітуарієм сервітутами в разі, якщо це є 

необхідним для ліквідації, усунення наслідків аварій систем тепло-, водо-, електропостачання 

тощо; 

 

3.4.2. Вимагати від Сервітуарія належного виконання останньою своїх обов’язків за цим 

Договором; 

 

3.4.3. На відшкодування збитків, завданих встановленням земельних сервітутів, у розмірі 

їх фактичної вартості. 

 

3.5. Сервітуарій зобов'язаний: 

 

3.5.1. Дотримуватись правил добросусідства; 

 

3.5.2. Не проводити на частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку 1 до 

цього Договору, будь-якої діяльності, яка не передбачена цим договором; 

 

3.5.3 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Власнику плату за встановлення 

земельних Сервітутів; 

 

3.5.4. Не здійснювати будь-яких дій, які можуть призвести до погіршення стану земельної 

ділянки Власника, а також права та охоронюваним законом інтересам Власника; 

 

3.5.5 Не допускати користування земельними сервітутами з порушенням вимог стосовно 

цільового призначення земельної ділянки Власника; 
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3.5.6. Не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та 

екологічного стану земельної ділянки Власника; 

 

3.5.7. Не передавати будь-яким способом земельні сервітути іншим фізичним і 

юридичним особам; 

 

3.5.8. Відшкодувати Власнику понесені останнім збитки в зв’язку з погіршенням якості 

земельної ділянки Власника в результаті своєї господарської діяльності; 

 

3.5.9. Не допускати користування земельними сервітутами з порушенням терміну їх дії; 

 

3.5.10. Користуватись земельними сервітутами способами, найменш обтяжливими для 

Власника; 

 

3.5.11. При користуванні земельними сервітутами дотримуватись вимог протипожежної, 

екологічної санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо охорони земель, охорони праці 

тощо; 

 

3.5.12. Не здійснювати на земельній ділянці Власника будь-яких дій, які можуть 

зашкодити земельній ділянці Власника, його майну, правам та охоронюваним законом 

інтересам Власника; 

 

3.5.13. Негайно повідомляти Власника про всі випадки псування земельної ділянки 

Власника, вчинення дій, які призвели або можуть призвести до погіршення її властивостей; 

 

3.5.14. У день припинення дії договору припинити користування сервітутами. 

 

3.6. Сервітуарій має право: 

 

3.6.1. Користуватись земельними сервітутами на умовах, визначених цим Договором; 

 

3.6.2. Вимагати від Власника належного виконання ним свої обов’язків. 

 

4. ПЛАТА ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ 
 

4.1. За встановлення сервітутів Сервітуарій сплачує Власнику плату у розмірі ________ 

гривень на місяць. 

 

4.2. Плата за встановлення сервітуту сплачується Сервітуарієм Власнику в такому 

порядку________________________________________________________________________. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

5.1. За прострочення терміну внесення плати за встановлення сервітуту Сервітуарій 

сплачує Власнику пеню у розмірі 

_______________________________________________________________________________. 

 

5.2. Сервітуарій зобов'язаний негайно відшкодувати всі збитки, понесені Власнику: 

 

5.2.1. У зв’язку із накладенням на Власника контролюючими та іншими уповноваженими 

органами штрафів, стягнень, санкцій, пов'язаних із порушенням санітарних, пожежних, 

технічних, екологічних, будівельних та інших подібних вимог щодо користування земельною 

ділянкою Власника в разі, коли таке порушення зумовлене діяльністю Сервітуарія; 
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5.2.2. У зв’язку із відновленням стану земельної ділянки Власника, а також об'єктів, 

розташованих на цій ділянці, в разі, коли необхідність такого відновлення зумовлена 

невиконанням Сервітуарієм своїх обов'язків за цим Договором; 

 

5.2.3. У зв'язку із невиконанням та/або неналежним виконанням Сервітуарієм своїх 

обов’язків за цим Договором. 

 

5.3. Спори, які виникли з приводу виконання, зміни та розірвання цього Договору, 

вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. В разі недосягнення згоди спори 

вирішуються в судовому порядку. 

 

6. ІНШІ УМОВИ 
 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 

повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Право земельного сервітуту вважається 

набутим Сервітуарієм з моменту державної реєстрації такого права. 

 

6.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі та підписані Сторонами. 

 

6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, 

українською мовою у 3 х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по 

одному кожній стороні і один – органу, який буде здійснювати державну реєстрацію права 

земельного сервітуту. 

 

6.4. Цей Договір припиняється: 

 

6.4.1. В разі закінчення терміну дії земельних сервітутів; 

 

6.4.2. В разі його дострокового розірвання за згодою сторін шляхом укладення відповідної 

угоди. 

 

6.5. Додатком до цього Договору є технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту, 

розроблена ____________________________. 

 

 

  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

  

Власник 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
  

Адреса: __________________________________ 

_________________________________________ 
Ідентифікаційний код: ______________________ 

Банківські реквізити: 

  

  

___________________ /____________________/ 

Сервітуарій 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
  

Адреса: ___________________________________ 

__________________________________________ 
Ідентифікаційний код: _______________________ 

Банківські реквізити: 

  

  

___________________ /_____________________/ 
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2.9. Договір суборенди земельної ділянки 
 

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

  

________________________________________                         "___" ___________ 20__ р. 

 

___________________________________ (далі – Орендар), з однієї сторони, та  

 

___________________________________ (далі – Суборендар), з однієї сторони,  

 

 

які разом далі іменуються сторони, а кожна окремо – Сторона, діючи вільно, 

цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого 

примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального 

настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та 

ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо 

обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, уклали це договір суборенди 

земельної ділянки про наступне. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1. Орендар надає, а суборендар приймає в суборенду земельну ділянку, зазначену у 

пункті 1.2 цього договору (далі – земельна ділянка). 

 

1.2. Земельна ділянка розміром ___________ га, розташована за адресою: 

_______________, кадастровий номер ____________________, перебуває у власності 

______________________________ (далі – Власник) та оренді Орендаря згідно з договором 

оренди землі ____________________________________________________ (далі – договір 

оренди). Право оренди зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

згідно із Витягом з Державного реєстру права власності на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності 

_______________________________________________________________________________. 

Цільове призначення земельної ділянки _______________________________________. 

Земельна ділянка має наступні обмеження у її використанні: _____________________; 

Земельна ділянка не обтяжена правами третіх осіб, що підтверджується: 

_______________________________________________________________________________. 

 

1.3. Підписанням цього Договору сторони підтверджують, що на земельній ділянці не 

розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є 

придатною для використання за призначенням. 

 

1.4. Підписанням цього Договору Суборендар підтверджує, що земельна ділянка їм 

оглянута і її стан повністю влаштовує Суборендаря. 

 

1.5. Земельна ділянка вважається переданою Орендарем Суборендарю в суборенду з 

моменту державної реєстрації права суборенди. 

 

1.6. Право Орендаря на передачу земельної ділянки в суборенду встановлено 

____________________________________________________________________. 

 

2. ТЕРМІН СУБОРЕНДИ 
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2.3. Термін користування земельною ділянкою Суборендарем на праві суборенди за 

цим Договором складає ______________ років з дати державної реєстрації права суборенди. 

 

3. ПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ 

 

3.1. За користування земельною ділянкою Суборендар сплачує Орендарю плату у 

розмірі ________________ гривень, що сплачується ним у грошовій формі в такому 

порядку_________________________________________. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

4.1. Орендар зобов’язаний: 

4.1.1. Не чинити перешкод Суборендарю у користуванні земельною ділянкою на праві 

суборенди та користуванні іншими правами, передбаченими цим Договором; 

4.1.2. Прийняти від Суборендаря плату за користування земельною ділянкою на праві 

суборенди відповідно до пункту 3.1 цього Договору; 

4.1.3. Прийняти від Суборендаря земельну ділянку після закінчення терміну 

користування нею; 

4.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Власнику земельної ділянки орендну 

плату та належним чином виконувати усі обов’язки Орендаря згідно за договором оренди; 

4.1.5. Не ініціювати перед Власником, судом, іншими особами питання дострокового 

припинення права оренди земельної ділянки без попереднього письмового узгодження з 

Суборендарем. 

 

4.2. Орендар має право: 

4.2.1. Вимагати від Суборендаря використання земельною ділянкою за цільовим 

призначенням та виконання інших умов, визначених цим Договором; 

4.2.2. На одержання плати за користування земельною ділянкою на умовах і в порядку 

визначених цим Договором. 

 

4.3. Суборендар зобов’язаний: 

4.3.1. Ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового 

призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології 

виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної 

ситуації, та погіршення стану земельної ділянки; 

4.3.2. Передати Орендарю земельну ділянку у день, наступний за останнім днем 

терміну користування нею; 

4.3.3. При користуванні земельною ділянкою дотримуватись вимог протипожежної, 

екологічної санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо охорони земель, охорони праці 

тощо; 

4.3.4. Не здійснювати на земельній ділянці будь-яких дій, які можуть зашкодити 

земельній ділянці, майну, правам та охоронюваним законом інтересам Власника та 

Орендаря; 

4.3.5. Негайно повідомляти Орендаря про всі випадки псування земельної ділянки, 

вчинення дій, які призвели або можуть призвести до погіршення її властивостей; 

 

4.4. Суборендар має право: 

4.4.1. Самостійно господарювати на земельній ділянці, дотримуючись умов цього 

Договору; 

4.4.2. Сплачувати плату за користування земельною ділянкою відповідно до пункту 

3.1 цього Договору. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
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5.1. За прострочення терміну внесення плати за користування земельною ділянкою на 

праві суборенди Суборендар сплачує Орендарю пеню у розмірі 

__________________________________________________________________. 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

 

6.1. Суборендар зобов’язується вчинити усі дії, передбачені чинним законодавством, 

щодо державної реєстрації права суборенди, за власний рахунок та протягом одного місяця з 

дати підписання цього Договору; 

 

6.2. Право суборенди припиняється у разі: 

6.2.1. Припинення договору оренди; 

6.2.2. Спливу строку, передбаченого пунктом 2.3 цього Договору; 

6.2.3. Відчуження земельної ділянки для суспільних потреб або з мотивів суспільної 

необхідності; 

6.2.3. За згодою сторін шляхом укладення договору про розірвання цього Договору; 

6.2.4. За рішенням суду в інших випадках, встановлених законом. 

 

6.3. Право суборенди земельної ділянки не може бути передано у заставу чи внесена 

до статутного фонду (капіталу). 

 

6.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини 

несе її власник. 

 

6.5. Спори, які виникли з приводу виконання, зміни та розірвання цього договору, 

вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. В разі недосягнення згоди спори 

вирішуються в судовому порядку. 

 

6.6. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 

повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Право суборенди вважається набутим 

Суборендарем з моменту державної реєстрації такого права. 

 

6.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі та підписані Сторонами. 

 

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології, українською мовою у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і 

надаються по одному кожній стороні і один – органу, який буде здійснювати державну 

реєстрацію права суборенди. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

  

Орендар 
 

Суборендар 
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3. ПОКРОКОВІ СХЕМИ 
 

3.1. Покрокова схема отримання громадянином в оренду земельної ділянки 

із земель державної та комунальної власності для ведення фермерського 

господарства 
 

ПОКРОКОВА СХЕМА 

ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНИНОМ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ІЗ ЗЕМЕЛЬ 

ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Для того, щоб отримати земельну ділянку в оренду для ведення фермерського господарства 

громадянину України із земель державної чи комунальної власності необхідно здійснити 

наступні дії: 

 

КРОК 1 
Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками 

державної або комунальної власності, із заявою про передачу земельної ділянки в оренду. 

 

До клопотання Ви маєте додати: 
- викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) 

управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане 

місце розташування земельної ділянки; 

- погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 

користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському 

господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі; 

- копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України). 

 

Увага: відповідно до частини другої статті 134 Земельного кодексу України передача 

земельних ділянок громадянам України для ведення фермерського господарства здійснюється 

без проведення земельних торгів (аукціонів) 

 

За наслідками розгляду Вашого звернення, уповноважений орган має прийняти рішення про 

надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

або надати відмову у його наданні. 

 

Важливо! Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути прийняте у місячний 

строк! 

 

Увага! Рішення про відмову у наданні Вам дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки має бути мотивоване. Підставами відмови згідно статті 

118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування 

об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів. 

 

КРОК 2 

Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

Щоб знайти таку організацію можна: 
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- звернутися до сусідів чи знайомих, які вже оформили документи на землю, та запитати їх, 

яка організація це робила; 

- звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють 

декілька землевпорядних організацій; 

- звернутися до районного (міського) відділу (управління) Держземагентства України та 

дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту; 

- здійснити пошук в мережі Інтернет. 

 

Увага! 
Виконавцем робіт у обраній Вами землевпорядній організації може бути лише особа, що має 

сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті 

Держземагентства (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-

землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого 

сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну 

реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде. 

 

Важливо знати! 
Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має 

визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий 

план земельної ділянки. При потребі, землевпорядник встановить межові знаки. Це 

необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного 

земельного кадастру. У подальшому це дозволить, при потребі, відновлювати межі Вашої 

ділянки і краще захистити Ваше право на землю. 

 

КРОК 3 
Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть 

відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю 

прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по 

допомогу до юристів (або родичів, сусідів, знайомих). Типовий договір, форма якого 

затверджена Кабінетом Міністрів України, Ви зможете знайти на Земельному порталі 

України ZEM.ua 

Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк 

виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців. 

 

КРОК 4 
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної 

ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект 

землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу. 

 

Увага! 
Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої 

землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж 

земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом. 

 

Важливо знати! 
Земельний кодекс України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки із 

власниками та користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Проте 

це не означає, що сусід може безпідставно відмовити у такому погодженні, вимагаючи 

перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він має аргументувати і підтвердити 

документально. 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню 

уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України. 

У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних 

земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, 
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природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, 

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, 

яка проводиться Держземагентством України. 

 

КРОК 5 
Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, 

міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної 

ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має 

звертатись землевпорядна організація. 

До заяви додається: 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність); 

- копія документа про присвоєння податкового номера; 

- розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у 

разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного 

висновку цієї експертизи. 

 

КРОК 6 
Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором 

територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо 

подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих 

ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку у Державному 

земельному кадастрі і видає Вам Витяг із Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру. 

 

КРОК 7 
Ви маєте подати до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, 

клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До 

клопотання Ви маєте додати: 

- примірник погодженого проекту; 

- Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

 

КРОК 8 
Вказаний орган має прийняти рішення про передачу земельної ділянки Вам в оренду. 

 

Увага! У рішенні обов’язково має бути зазначена площа, місце розташування та кадастровий 

номер земельної ділянки, який зазначений у Витязі із Державного земельного кадастру, а 

також термін, на який передається в оренду земельна ділянка. 

 

КРОК 10 
Після одержання рішення уповноваженого органу про передачу Вам в оренду земельної 

ділянки, Ви маєте укласти з цим органом договір оренди. 

 

КРОК 11 

 

Після укладення договору оренди Ви маєте подати до Реєстраційної служби заяву про 

державну реєстрацію Вашого права оренди. 

До заяви додаються: 

- заява про державну реєстрацію (бланк заяви можна завантажити з офіційного сайту 

Державної реєстраційної служби) за адресою: http://www.drsu.gov.ua/show/10163 ); 

- копія документу, що посвідчує особу заявника; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним 

реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні 

або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 



52 

 

платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має 

відмітку в паспорті громадянина України); 

- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; 

- документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати 

державного мита); 

- засвідчена копія договору оренди та рішення про передачу земельної ділянки в оренду, 

- витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

 

КРОК 12 
Подана заява на протязі 14 днів розглядається Державним реєстратором, за наслідком чого, у 

разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Витяг із Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З цього часу Ваше право оренди на земельну 

ділянку зареєстровано державою. 
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3.2. Покрокова схема безоплатної приватизації членом фермерського 

господарства земельної ділянки, яка передана в оренду фермерського 

господарства для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
 

ПОКРОКОВА СХЕМА  

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЧЛЕНОМ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКА ПЕРЕДАНА В ОРЕНДУ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ВЕДЕННЯ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону України «Про фермерське господарство» 

громадяни  України, які є членами фермерських господарств мають право на безоплатне 

отримання у власність наданих їм у користування земельних ділянок у розмірі земельної 

частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території 

відповідної ради. 

Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку 

(пай). 

Увага: відомості про середній розмір земельної частки (паю) можна отримати у районному 

(міському) територіальному органу Держземагентства.  

 

Для безоплатної приватизації земельної ділянки членом фермерського господарства 

необхідно здійснити наступні дії. 

 

КРОК 1 

 

Необхідно перевірити, чи зареєстроване право користування земельною ділянкою за 

фермерським господарством у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо 

ні – необхідно вчинити такі дії. 

У разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру, 

перед державною реєстрацією прав оренди необхідно здійснити державну реєстрацію 

земельної ділянки у кадастрі. 

 

КРОК 2 

 

Фермерське господарство та член фермерського господарства, який бажає скористатись 

правом на безоплатне отримання земельної ділянки, звертаються до органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною 

ділянкою державної чи комунальної власності, із клопотанням щодо погодження поділу 

земельної ділянки та: 

- приватизацію однієї із земельних ділянок, що утворяться в результаті поділу, членом 

фермерського господарства; 

- оформлення оренди фермерського господарства на залишок площі. 

 

КРОК 3 

 

Уповноважений орган приймає рішення про надання згоди (дозволу) на поділ та на 

припинення права користування земельною ділянкою 

 

 

КРОК 4 

 

Фермерське господарство та/або член цього господарства, який зацікавлений у приватизації 

земельної ділянки замовляють технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 
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Щоб знайти таку організацію можна: 

- звернутися до сусідів чи знайомих, які вже оформили документи на землю, та запитати їх, 

яка організація це робила; 

- звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють 

декілька землевпорядних організацій; 

- звернутися до районного (міського) відділу (управління) Держземагентства України та 

дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту; 

- здійснити пошук в мережі Інтернет. 

 

Увага! 

Виконавцем робіт у обраній землевпорядній організації може бути лише особа, що має 

сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті 

Держземагентства за адресою: http://www.land.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр 

сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без 

наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись 

недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде. 

 

Важливо знати! 

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має 

визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий 

план земельної ділянки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про земельну ділянку 

до Державного земельного кадастру. У подальшому це дозволить, при потребі, відновлювати 

межі ділянки і краще захистити право на землю. 

 

 

КРОК 5 

 

Замовник технічної документації домовляється з землевпорядною організацією про вартість, 

строки виконання робіт та укладає відповідний договір.  

Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а 

якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів (або родичів, 

сусідів, знайомих). Типовий договір, форма якого затверджена Кабінетом Міністрів України, 

Ви зможете знайти на Земельному порталі України ZEM.ua 

Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк 

виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців. 

 

КРОК 6 

 

Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити технічну 

документацію у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають 

бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути 

складений у паперовій формі та у формі електронного документу. 

 

Увага! 

Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої 

землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж 

земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом. 

 

КРОК 7 

Фермерське господарство звертається до державного кадастрового реєстратора у 

територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про: 

- скасування державної реєстрації земельної ділянки, яка була поділена; 

- державну реєстрацію земельної ділянки, яка залишається в користуванні 

господарства. 
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Член фермерського господарства звертається до державного кадастрового реєстратора із 

заявою про державну реєстрацію земельної ділянки, яка буде передана у його власність. 

Якщо інше не передбачено договором про розроблення документації, до органу земельних 

ресурсів має звертатись землевпорядна організація, яка розробляла документацію. 

 

Подані заяви на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором 

територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо 

подані документи складені вірно, державний кадастровий реєстратор реєструє земельні 

ділянки у Державному земельному кадастрі і видає заявникам Витяги із Державного 

земельного кадастру про земельні ділянки із зазначенням у них їх кадастрових номерів. 

 

КРОК 8 

 

Уповноважений орган державної влади, місцевого самоврядування приймає рішення про: 

- внесення змін до договору оренди в частині об’єкта оренди, визначивши в якості такого 

об’єкта земельну ділянку, яка залишається в оренді господарства; 

- безоплатну передачу земельної ділянку у власність члену фермерського господарства. 

 

Між уповноваженим органом та фермерським господарством укладається договір про 

внесення змін до договору оренди. 

 

КРОК 9 

 

Фермерське господарство реєструє у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

припинення права оренди земельною ділянкою, що була поділена, та право оренди земельної 

ділянки, яка зазначена у зміненому договорі оренди як об’єкт оренди 

Член фермерського господарства реєструє у зазначеному Реєстрі право власності на 

земельну ділянку, що передана йому у власність. 


