
 

“ Механізм реєстрації земельних 
ділянок, договорів оренди в 

Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно “ 

 

 

 



• Земельні відносини в Україні регулюються : 

- Конституцією України,  

-Земельним кодексом,  

-прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.  

Державну реєстрацію речових прав регулюють:  

- Закон України “ Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень ”, 

-“ Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень ”. 
 • Відповідно до частини другої статті 116, статей 125, 126 

Земельного кодексу України набуття права на землю громадянами 

та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних 

ділянок у власність або надання їх у користування. 
 • Право власності на земельну ділянку, як і право оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 



• Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі – 

державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження 

державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на 

нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення 

відповідного запису до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

 

 

 

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
 

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки 

здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у 

Державному земельному кадастрі. 

 
 



• Державна реєстрація права власності та інших речових прав 

проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в 

межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя (діє принцип екстериторіальності). 

 

•  Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної 

дії з земельною ділянкою проводиться нотаріусом, яким вчинено 

таку дію. 

 
• Державну реєстрацію прав на земельні ділянки проводять 

державні реєстратори, що перебувають у трудових відносинах з 

суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріуси шляхом внесення 

запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

(далі – Державний реєстр прав). 

 



 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 
Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень (далі - заява) оформлюються за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав). 

 
• Тобто, державний реєстратор, уповноважена особа за 

допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав 

формує та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник (за 

умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) 

проставляє власний підпис.  
 

• За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та 

роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставлення 

підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, 

надається заявникові. 
 



• Окрім того статтею 22 Закону України “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

визначено вимоги до документів, що подаються для державної 

реєстрації, зокрема: 

 
• не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, 

закресленими словами та іншими виправленнями, заповнені 

олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно 

тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог 

законодавства. 

 

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в 

документах, поданих для державної реєстрації несе заявник! 

 

 



• Державна реєстрація права власності та інших речових прав 

(крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти 

робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному 

реєстрі прав. (ст. 19 Закону) 

 

 

• За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права 

власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у 

розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. (ст.34 

Закону) 
 

 



За державну реєстрацію 

інших речових прав, відмінних 

від права власності (крім 

іпотеки), справляється 

адміністративний збір у такому 

розмірі:  

 

 

• у строк не більше 5 робочих 

днів з дня реєстрації заяви – 

100 грн.;  

• у строк 2 робочі дні – 960 

грн.;  

• у строк 1 робочий день – 

1920 грн.;  

• у строк 2 години – 4800 грн. 
 

За державну реєстрацію права 

власності, справляється 

адміністративний збір у такому 

розмірі: 

 

 

 

• у строк не більше 5 робочих 

днів з дня реєстрації заяви – 

190 грн.; 

• у строк 2 робочі дні – 1920 

грн.;  

• у строк 1 робочий день – 3840 

грн.;  

• у строк 2 години – 9610 грн. 

 
 



 Звільняються від сплати адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації речових прав: 

 
1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, 

визначеному цим Законом; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення 

або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і 

гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 

року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не 

менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 

трьох років; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 

січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох 

років; 



 
 
  

5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників 

антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з 

інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), 

які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку 

особи; 

6) особи з інвалідністю I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої 

здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

 

 

 



  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 
У разі якщо державна реєстрація права власності або інших 

речових прав, відмінних від права власності, проводиться у 

строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», вищезазначені особи, не звільняються від сплати 

адміністративного збору. 
 

 



  
Для проведення державної реєстрації права власності на 

земельну ділянку державному реєстратору або нотаріусу 

необхідно надати: 

 

 

• документ, що посвідчує особу;  

• документ, який підтверджує набуття права власності на 

земельну ділянку; 

• документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, 

у разі подання документів уповноваженою особою;  

• документ про сплату адміністративного збору за державну 

реєстрацію права власності. 
 

 



  
Для проведення державної реєстрації права власності на 

земельну ділянку державному реєстратору або нотаріусу 

необхідно надати: 

 

 

• документ, що посвідчує особу;  

• документ, який підтверджує набуття права власності на 

земельну ділянку; 

• документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, 

у разі подання документів уповноваженою особою;  

• документ про сплату адміністративного збору за державну 

реєстрацію права власності. 
 

 



• Якщо право власності на земельну ділянку проведено до 1 січня 

2013 року, згідно законодавства, що діяло на момент набуття, то 

державна реєстрація права власності проводиться на підставі 

державного акта на право приватної власності на землю за 

умови наявності відомостей про ділянку у Державному земельному 

кадастрі. 

 
• Для державної реєстрації права власності та права постійного 

користування на земельну ділянку, права на яку набуваються 

шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у 

постійне користування із земель державної або комунальної 

власності, подається рішення органу виконавчої влади або 

органу місцевого самоврядування про передачу земельної 

ділянки у власність чи надання у постійне користування або 

про затвердження документації із землеустрою щодо формування 

земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне 

користування.  



• Також, державна реєстрація похідного речового права на 

земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено 

в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється 

одночасно з державною реєстрацією права власності на таку 

земельну ділянку. (ст. 29 Закону) 

 
• Для проведення державної реєстрації права оренди земельної 

ділянки державному реєстратору або нотаріусу необхідно надати: 

• документ, що посвідчує особу;  

• договір оренди земельної ділянки; 

• документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, 

у разі подання документів уповноваженою особою;  

• документ про сплату адміністративного збору за державну 

реєстрацію права оренди.  

• Тобто, підставою для державної реєстрації права оренди 

земельної ділянки є договір оренди землі, укладений у порядку, 

встановленому Законом України «Про оренду землі». 



  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 
В законодавство внесено зміни та вилучено норму з Порядку 

ведення державного реєстру щодо необхідності вносити до 

ДРРПНМ відомості про розмір орендної плати, тому додаткові 

угоди до договорів оренди стосовно зміни розміру орендної 

плати для державної реєстрації подавати не потрібно. 
 

 



  

 

 

ЩО ЩЕ НЕОБХІДНО ЗНАТИ  

ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ! 

 
 

 



• Вимоги до договору оренди землі визначені ст. 15 Закону 

України “ Про оренду землі ”. 

 

 

 

• Орендодавцями можуть бути власники земельних ділянок або 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного 

кодексу України. 

 

 



Громадяни та юридичні особи набувають права оренди 

земельної ділянки: 

 

-із земель державної або комунальної власності за 

результатами земельних торгів, а у випадках, передбачених 

частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, – за 

рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень, визначених статтею 122 

Земельного кодексу України, в порядку, передбаченому статтями 

123, 124 Кодексу; 

 

-земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, – за 

договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. 

 

 



• Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець 

зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку 

у володіння і користування на певний строк, а орендар 

зобов’язаний використовувати земельну ділянку у 

відповідності до умов договору та вимог земельного 

законодавства. 

 

• Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за 

бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 

 

 

• Типова форма договору оренди землі затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220.  

 

 



 Істотними умовами договору оренди землі є: 

 

- об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір 

земельної ділянки); 

- строк дії договору оренди;  

- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та 

умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та 

відповідальності за її несплату. 

- За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися 

інші умови. 

- У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення 

заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до 

договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на 

такі заходи. 

 

 



Особливості державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки 

 

• Державна реєстрація зміни строку права оренди земельної 

ділянки, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 р. відповідно 

до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за 

умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані 

права в Державному земельному кадастрі. 

 

 

 
• Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, 

реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до 

законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за 

умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права в 

Державному земельному кадастрі чи Державному реєстрі прав. 

 



•При цьому строк права оренди обчислюється з урахуванням строку 

дії договору оренди, який починається з моменту його укладення. 

 

• Державна реєстрація сервітуту на частину земельної ділянки 

проводиться виключно за наявності відомостей про межі такого 

сервітуту в Державному земельному кадастрі. 

 

 

 

• Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, 

реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до 

законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за 

умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права в 

Державному земельному кадастрі чи Державному реєстрі прав. 

 



 

 

ЧИ Є СМЕРТЬ ОРЕНДОДАВЦЯ ПІДСТАВОЮ 

ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ? 
 

 



• Відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України «Про 

оренду землі» перехід права власності на орендовану земельну 

ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), 

реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для 

зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено 

договором оренди землі. Зазначене випливає із частини першої 

статті 770 Цивільного кодексу України, згідно з якою у разі зміни 

власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять 

права та обов’язки наймодавця. 

 

• Таким чином, смерть фізичної особи-наймодавця не є 

підставою для припинення договору, оскільки разом із правом 

власності на земельну ділянку до його спадкоємців переходять 

права та обов’язки за договором оренди, якщо інше прямо не 

передбачено у самому договорі. 

 



  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 
Відповідно до Порядку ведення державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно в редакції від 22.06.2018 ( Порядок № 1141)  

при реєстрації набуття права власності відразу зазначаються нові 

відомості щодо суб`єкта іншого речового права.  

Зміни до записів вносяться одночасно з проведенням державної 

реєстрації набуття права власності без подання окремої заяви 

про внесення змін до запису. 
 

 



• Таким чином, тепер враховані положення частини першої статті 

148-1 Земельного кодексу, відповідно до якої до особи, яка набула 

право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні 

іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну 

ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника 

земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, 

емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.  

 
• Тобто, при державній реєстрації права власності на земельну 

ділянку в порядку спадкування, у разі наявності запису про 

оренду такої земельної ділянки у відкритому розділі, після 

проведення державної реєстрації права власності на таку 

земельну ділянку за спадкоємцем, повинні вноситись до 

запису про оренду відомості про нового орендодавця 

(спадкоємця) замість відомостей про попереднього 

орендодавця (спадкодавця). 



Стосовно державної реєстрації фермерськими господарствами 

права постійного користування земельними ділянками, то слід 

зазначити наступне: 

 

• Статтею 27 Закону України “ Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень ” визначено підстави для 

державної реєстрації прав, зокрема вказано, що державна 

реєстрація права власності та інших речових прав, проводиться на 

підставі державного акта на право приватної власності на землю, 

державного акта на право власності на землю, державного акта на 

право власності на земельну ділянку або державного акта на 

право постійного користування землею, виданих до 1 січня 

2013 року. 



• Крім цього, слід зазначити, що під час формування та реєстрації 

заяви щодо державної реєстрації прав на земельну ділянку 

автоматично за допомогою програмних засобів ведення 

Державного реєстру прав у режимі реального часу 

отримуються відомості Державного земельного кадастру про 

таку земельну ділянку, у тому числі з метою перевірки її 

кадастрового номера щодо його наявності та автентичності, а 

також з метою встановлення наявності відомостей про власників, 

користувачів такої земельної ділянки, перенесених з державного 

реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі, 

та відповідності таким відомостям про власників, користувачів 

відомостей, зазначених заявником у заяві. 

 • Також, обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені 

юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою 

порталу електронних сервісів. 



 

 

 

Як своєчасно зупинити незаконні 

реєстраційні дії щодо власного 

нерухомого майна? 

 

 



• Проведення реєстраційних дій зупиняється не лише на підставі 

рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що 

набрало законної сили, а ще й на підставі заяви власника об'єкта 

нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій 

щодо власного об'єкта нерухомого майна. 

 

 

• У випадку зупинення державної реєстрації прав на нерухомість на 

підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна цей власник 

повинен протягом 10 робочих днів надати державному 

реєстратору рішення суду про заборону вчинення 

реєстраційних дій, яке набрало законної сили.  

 



• Якщо власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву 

про заборону вчинення реєстраційних дій, у 10-денний строк не 

буде подано рішення суду про заборону вчинення 

реєстраційних дій, що набрало законної сили, державний 

реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних 

дій.  

 

 

 
• Реєстраційні дії також відновлюються на підставі заяви 

власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної 

заяви про заборону вчинення реєстраційних дій, зареєстрованих у 

Державному реєстрі прав.  

 

 



• Така процедура є цілком безкоштовна! 
 

 

 

 • Тобто, у випадку незаконної реєстрації власник може за 

власною ініціативою тимчасово зупинити реєстраційні дії та 

має час для звернення до суду з клопотанням про 

забезпечення позову шляхом заборони вчинення 

реєстраційних дій щодо власного нерухомого майна. 

 

 

 



• Окрім цього, якщо власнику стало відомо про порушення своїх 

прав, йому потрібно своєчасно зреагувати, щоб не допустити 

незаконних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна.  

 

 

 

 

• Саме для цього, як ще один із елементів захисту прав власності 

нерухомого майна сервіс SMS-інформування «SMS-Маяк». 

Щоб скористатися такою послугою потрібно: 

отримати реєстраційний номер об'єкта нерухомості (він 

вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в реєстрі); 

відкрити кабінет власника майна на інформаційно - правовій 

платформі і комукаційній платформі LIGA:ZAKON  

поставити майно на відповідний контроль. 

 
• З цього моменту власник зможе дізнатися про всі зміни в реєстрі 

через SMS - повідомлення, у вигляді електронного листа, а також 

через сповіщення в кабінеті користувача програми SMS-Маяк. 

 



Чи реально відстояти свої права на врожай або  

ж на землю в суді? 
 

 

 

 

•  Звичайно! Ми живемо в правовій країні, право на звернення до 

суду за захистом своїх інтересів гарантоване нам Конституцією та 

Законом. 

Якщо у Вас є всі правовстановлюючі документи на законне 

використання земельних ділянок, Ви вправі будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань, в тому числі й в судовому 

порядку. 

 

 



Чи можливе оскарження дій реєстраторів  

не у судовому порядку? 
 

 

 

 

Так. 

 

Відповідно до статті 37 Закону рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав 

можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його 

територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня 

прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа 

дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною 

дією чи бездіяльністю. 

 



 

 

 
Все що потрібно, це подати скаргу до Міністерства юстиції України 

або його територіального органу.  

 

Скарга має бути подана особою, яка вважає, що її права порушено, 

у письмовій формі, з обов’язковим дотриманням вимог частини 5 

статті 37 Закону. 

 

 


