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       Встановлена можливість обміну земельних ділянок 
державної та комунальної власності на інші ділянки, 
розташовані в одному масиві земель с/г призначення. 
Для цього їх оціночна вартість має бути однаковою 
або відрізнятися не більше ніж на 10% 
 

 

 

Надання орендарям земельних ділянок с/г 

призначення, розташованих у масиві земель с/г 

призначення, можливості обміну належними їм 

правами користування на період дії договору оренди 

     

       Такий обмін здійснюватиметься на підставі 
договорів суборенди, які мають відповідати один 
одному в частині строку оренди та орендної плати 
 



 

• Істотний користувач — особа, якій належить право 
користування 75% площі масиву земель с/г призначення 

 

 

• Істотний користувач має переважне право оренди, 
суборенди щодо інших земельних ділянок, розташованих у 
тому ж масиві (окрім випадків поновлення договору 
оренди) 
 

• У випадку недосягнення згоди щодо укладення договору 
суборенди із істотним користувачем, такий договір 
може бути визнаний укладеним за рішенням суду 

 

 

 

 



 Земельні ділянки державної чи 

комунальної власності під 

польовими  дорогами, 

запроектованими для доступу до 

земельних ділянок, розташованих 

у  масиві земель 

сільгосппризначення (крім 

польових доріг, що обмежують 

масив), передаються в оренду (на 7 

років)  без проведення земельних 

торгів власникам та/або 

користувачам земельних ділянок, 

суміжних із земельними ділянками 

під такими польовими дорогами за 

умови забезпечення безоплатного 

доступу усіх землевласників до 

належних їм ділянок. 
 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки підполезахисними 
лісосмугами, які обмежують 

земельні ділянки підполезахисними 
лісосмугами, які обмежують масив 

земель сільгосппризначення, 
передаються у постійне 

користування державним або 
комунальним  підприємствам або в 

оренду фізичним та юридичним 
особам з обов’язковим включенням 
до договору оренди землі умов щодо 

отримання та збереження таких 
смуг і забезпечення виконання 

ними функцій агролісотехнічної 
меліорації. 

 

 

 

 

 



Установити, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 

у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" землі колективних 

сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, 

які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 

власності), вважаються власністю територіальних громад, на території 

яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної 

реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за 

рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної 

власності. 


