
Внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру про земельні 

ділянки, які використовуються 

Фермерськими господарствами 

згідно Державних актів на право 

постійного користування землею 



Загальні відомості 

• Пунктом 2 розділу VII ”Прикінцеві та перехідні положення” 
Закону України ”Про Державний земельний кадастр” 
визначено, що земельні ділянки, право власності (користування) 
на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими 
незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. 

• У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені 
до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація 
здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів) 
земельної ділянки державної чи комунальної власності. 

• Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки 
здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок. 

 



Отримання згоди на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

     Для отримання згоди на виготовлення технічної документації  із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) заявнику необхідно звернутися 
до органу, який являється розпорядником таких земель 
відповідно до повноважень, визначених,  Статтею 122 
«Земельного кодексу України». 

     До заяви необхідно додати: 

• завірену належним чином копію державного акту на право 
постійного користування землею; 

• викопіювання з картографічних матеріалів із зазначенням місця 
розташування земельної ділянки; 

• правовстановлюючі документи, що посвідчують особу 
заявника; 

• правовстановлюючі документи фермерського господарства. 



Виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

• Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
здійснюється відповідно до статей 26, 27, 55 Закону України “Про 
землеустрій” суб’єктами господарювання, що володіють необхідним 
технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за 
основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-
землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із 
землеустрою та фізични особами - підприємцями, які володіють 
необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є 
сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними 
за якість робіт із землеустрою. 

• З переліком суб’єктів господарювання, що мають кваліфікаційні 
сертифікати на провадження господарської діяльності щодо 
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 
(http://www.land.gov.ua) або в територіальному органі 
Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки. 



Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному 

кадастрі 
• Згідно зі статтею 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр” державна 

реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним 
державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин.  

       Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому 
реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: 

• заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері земельних відносин; 

• оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної 
ділянки; 

• документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у 
формі електронного документа; 

• заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним 
особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням 
про вручення. 

       Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію 
земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви: 

• перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; 

• за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає 
заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. 

• Зазначаємо, що відповідно до пункту 29 “Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року за 
№ 1051» визначено, що кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не 
повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка 
присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею 
протягом усього часу існування. 
 



Покрокова схема дій внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

про земельні ділянки, які використовуються фермерськими господарствами 

згідно Державних актів на право постійного користування землею 

Звернення щодо надання  згоди  на 
виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення ) меж в натурі (на 

місцевості) до розпорядника  
відповідних земель, зокрема Головне 

управління Держгеокадастру у 
Волинській області або відповідна 

сільська, селищна рада 

Прийняття наказу (рішення) щодо 
надання згоди на виготовлення 

технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення ) меж в натурі (на 

місцевості) 

Виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) 

Реєстрація земельної ділянки в 
Державному земельному кадастрі 



Довідково 

• Внесення відомостей про земельні ділянки до Державного 

земельного кадастру, які використовуються фермерськими 

господарствами згідно Державних актів на право 

постійного користування являється необхідною умовою 

для ефективного використання земельних ділянок, 

запобіганню рейдерству та раціональної плати за землю! 


