
УРЯДОВИй КУР’єР

ОРІЄНТИР № 8
Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль.

Мінкультури.
Червень.

5. Організувати Всеукраїнський фестиваль «Щасливі долоні» таланови-
тих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

МОНмолодьспорт.
Червень — липень.

6. Провести Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я тала-
новитих дошкільнят».

МОНмолодьспорт.
Вересень.

7. Організувати проведення 42-го чемпіонату України серед юніорів з пі-
шохідного туризму.

МОНмолодьспорт.
Липень.

8. Провести IХ Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців — акти-
вістів руху учнівської молоді «Моя земля — земля моїх батьків».

МОНмолодьспорт.
Липень.

9. Організувати урочистий збір переможців Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук для
вручення стипендій Президента України.

МОНмолодьспорт.
Жовтень.

10. Провести Всеукраїнський форум працівників позашкільної освіти,
присвячений Року дитячої творчості.

МОНмолодьспорт.
Листопад.

11. Організувати проведення:
IV Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та

творчих проектів «Майбутнє України».
МОНмолодьспорт.
Листопад;

Всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю «Орелі».
Мінкультури.
Грудень;

благодійного концерту дитячих художніх колективів позашкільних на-
вчальних закладів для дітей з числа соціально незахищених категорій до
дня Святого Миколая.

МОНмолодьспорт, Мінкультури, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Грудень.

12. Провести Всеукраїнський форум учнів — членів Малої академії наук.
МОНмолодьспорт.
Грудень.

13. Сприяти участі дітей та дитячих художніх колективів у міжнародних
конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, турнірах, олімпіадах, літніх
школах.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОНмолодьспорт,
Мінкультури, Держмолодьспорт.
Протягом року.

14. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення
у 2013 році в Україні Року дитячої творчості у державних засобах масової
інформації.

Держкомтелерадіо.
Протягом року.

15. Сприяти діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій
у виконанні програм (проектів, заходів), присвячених Року дитячої твор-
чості.

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт,
Мінсоцполітики.
Протягом року.

16. Покращити у вищих педагогічних навчальних закладах організаційно-
методичну роботу, спрямовану на удосконалення системи професійної під-
готовки кадрів для позашкільної освіти.

МОНмолодьспорт.
Протягом року.

17. Провести Всеукраїнську інтернет-олімпіаду для учнів 7—11 класів
загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів.

МОНмолодьспорт, Національна
академія педагогічних наук (за
згодою).
Жовтень — грудень.

18. Забезпечити відкриття Міжнародного учнівського навчально-лабо-
раторного конференц-центру.

МОНмолодьспорт.
Вересень.

Щодо деяких проблемних питань 
із впровадження сертифікації 
інженерів-землевпорядників

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із зем-
леустрою та землеоціночних робіт» внесено зміни до Земельного кодексу
України, Законів України «Про землеустрій» та «Про топографо-геодезичну
та картографічну діяльність» та запроваджено сертифікацію інженерів-
землевпорядників та інженерів-геодезистів. Зазначені зміни набули чин-
ності 3 грудня 2012 року.

Пунктом другим розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та
землеоціночних робіт» встановлено, що до 1 січня 2015 року суб’єкти гос-
подарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому за-
коном порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою і
мають у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено до Дер-
жавного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників згідно з ви-
могами цього Закону, є розробниками документації із землеустрою.

Слід зазначити, що внесення інженерів-землевпорядників до Держав-
ного реєстру здійснюється Держземагентством України за заявницьким
принципом, що потребує певного часу. З метою недопущення порушень
конституційних прав громадян щодо набуття ними прав на земельну ді-
лянку необхідно враховувати наступне.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» (в чинній ре-
дакції) розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні

особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно
до закону. 

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою
регулюються законодавством України і договором. 

Згідно із статтею 204 Цивільного кодексу України правочин є правомір-
ним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не
визнаний судом недійсним. 

Статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для ви-
конання сторонами. 

Статтею 5 Цивільного кодексу України, встановлено, що акти цивільного
законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чин-
ності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випад-
ків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо
цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного зако-
нодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства за-
стосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним
чинності. 

Враховуючи зазначене, договори на виконання землевпорядних робіт,
укладені між замовниками документації із землеустрою та ліцензіатами до
3 грудня 2012 року, є правомірними, а відповідна документація із земле-
устрою, розроблена у терміни, визначені договором, вважається викона-
ною належним розробником.

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо укладення 
та реєстрації договорів оренди 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини,
пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Ци-
вільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нор-
мативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також дого-
вором оренди землі. 

Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України пе-
редача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян
і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником зе-
мельної ділянки і орендарем. 

Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» (далі – Закон) передба-
чено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної
власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із за-
коном  вправі набувати право оренди  на таку земельну ділянку. 

Відповідно до статті 6 Закону право оренди земельної ділянки підлягає
державній реєстрації відповідно до закону.

Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орен-
дної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту держав-
ної реєстрації договору оренди землі.

Також слід зазначити, згідно із статтею 13 Закону України «Про порядок
виділення  в  натурі (на місцевості)  земельних  ділянок  власникам  зе-
мельних часток (паїв)» нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної дер-
жавної адміністрації можуть передаватися в оренду для використання за
цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками дер-
жавних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначається
у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв)
чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, пові-
домляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у
письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.

Тобто, з урахуванням повноважень щодо передачі в оренду нерозподі-
лених (невитребуваних) земельних часток (паїв), орендна плата за їх вико-
ристання на строк до моменту отримання їх власниками державних актів
на право власності на земельну ділянку надходить тому органу виконавчої
влади чи місцевого самоврядування, який прийняв рішення про надання
земельної частки (паю) в оренду.

Разом з тим, відповідно до статті 3 Цивільно процесуального кодексу
України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом,
звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи інтересів. 

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо поширення дії Закону України 
«Про громадські об’єднання» на профспілки

У зв’язку з численними зверненнями професійних спілок та їх об’єднань
щодо поширення дії Закону України «Про громадські об’єднання» на проф-
спілки, Державна реєстраційна служба в межах своєї компетенції інформує. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» дія
цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, ре-
єстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні. 

Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утво-
рення, реєстрації, діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 
2) релігійних організацій; 
3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів дер-

жавної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Респуб-
ліки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єд-
нань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне
самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями),
утворених на підставі інших законів. 

Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєс-
трації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань мо-
жуть визначатися іншими законами. 

Закон України «Про громадські об’єднання» не містить положень, які б
визначали, що сфера його діяльності поширюється на правовідносини у
сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок. 

З огляду на зазначене, Державна реєстраційна служба України вважає,
що ці правовідносини визначаються Законом України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Прес-служба Укрдержреєстру

Щодо найменування юридичних осіб
До Державної реєстраційної служби України надходять листи, в яких за-

значається про випадки державної реєстрації юридичних осіб приватного
права з використанням у їх найменуванні найменувань органів державної
влади або похідних від цих найменувань.

З огляду на викладене вище, Державна реєстраційна служба України за-
значає. 

Згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України юридична (далі – ЦКУ)
особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-
правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її установчих
документах і вноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців. 

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокрем-
леного підрозділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від
05.03.2012 № 368/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
05.03.2012 за № 367/20680 (далі – Вимоги). 

Пунктом 1.7 Вимог передбачено, що у найменуванні юридичних осіб при-
ватного права забороняється використання повних чи скорочених найме-
нувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування,
або похідних від цих найменувань. 

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ч.4
ст. 87 ЦКУ). 

Державна реєстрація юридичних осіб проводиться відповідно до вимог
статей 24-27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію). 

Згідно із статтею 4 Закону про реєстрацію порядок проведення держав-
ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включає зок-
рема перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на від-
сутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. 

Підстави, за наявності яких державний реєстратор відмовляє в прове-
денні державної реєстрації, встановленні статтею 27 Закону про реєстрацію,
зокрема, використання у найменуванні юридичної особи приватного права
повного чи скороченого найменування державного органу або органу міс-
цевого самоврядування, або похідних від цих найменувань. 

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 4 Закону України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади є юридичними особами публічного права. 

Згідно із статтею 5 зазначеного вище Закону міністерства та інші цен-
тральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та лікві-
дуються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Відповідно до частини першої статті 53 Закону про реєстрацію державні
реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації не-
суть відповідальність, встановлену законом. 

Заступник Голови І. А. Кухаренко

Щодо визначення кадастрового номера
земельної ділянки

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного корис-
тування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної
реєстрації цих прав (стаття 125 Земельного кодексу України).

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється від-
повідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обмежень”.

З 01.01.2013 набув чинності Закон України “Про Державний земельний
кадастр” (далі - Закон), який установлює правові, економічні та організа-
ційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпе-
чуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері земельних відносин ( стаття 6 Закону).

Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджений по-
становою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Згідно із пунктом 2 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” За-
кону України “Про Державний земельний кадастр” земельні ділянки, право
власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сфор-
мованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Дер-
жавного 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 (ко-
ристувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

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

Враховуючи те, що розробниками документації із землеустрою є юри-
дичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпе-
ченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-
землевпорядників та фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним
технічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпоряд-
никами і взаємовідносини замовників і розробників документації із земле-
устрою регулюються законодавством України  і договором (стаття 26 За-
кону України “Про землеустрій”), громадянам рекомендують звернутись
до розробника документації із землеустрою для замовлення технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості).

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо можливості встановлення 
меж земельної ділянки за відсутності

суміжного землекористувача
Згідно з статтею 198 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) при

оформленні права власності на земельну ділянку проводиться комплекс
робіт (кадастрові зйомки), виконуваних для визначення меж земельних ді-
лянок, які включають, у тому числі, погодження меж земельної ділянки з
суміжними власниками та землекористувачами.

Механізм встановлення меж земельних ділянок визначено Інструкцією
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на міс-
цевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженою наказом 
Держкомзему від 18.05.2010 № 376 (далі - Інструкція).  

Пунктом 2.8 Інструкції передбачено, що після виконання робіт із вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх
межовими знаками складається акт прийомки-передачі межових знаків на
зберігання, який містить підписи суміжних землевласників (землекорис-
тувачів) у разі, якщо вони не заявляють претензій до існуючих меж.

Згідно з пунктом 3.12 Інструкції закріплення межовими знаками меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у при-
сутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користува-
чів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про
дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не
пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими
знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур’єрською по-
штою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку, які забезпечу-
ють фіксацію повідомлення.

Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання
або місцезнаходження яких невідоме, повідомляються про час проведення
робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцем зна-
ходження земельної ділянки.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) су-
міжних земельних ділянок у випадку їх нез’явлення, якщо вони були на-
лежним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про
що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання. 

Щодо відмови суміжного землекористувача підписати акт прийомки-пе-
редачі межових знаків на зберігання, зазначаємо, що згідно з частиною
третьою статті 158 Кодексу земельні спори у межах населених пунктів щодо
меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні грома-
дян, вирішують органи місцевого самоврядування.

Порядок розгляду земельного спору врегульовано статтею 159 Кодексу.
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів

місцевого самоврядування спір вирішується судом згідно з частиною
п’ятою статті 158 Кодексу.

Враховуючи викладене, у разі відмови суміжного землекористувача під-
писати акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (погодити
межі земельної ділянки), з метою вирішення земельного спору, рекомен-
дуємо Вам звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем зна-
ходження земельної ділянки. 

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ



УРЯДОВИй КУР’єР

ОРІЄНТИР № 8
Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль.

Мінкультури.
Червень.

5. Організувати Всеукраїнський фестиваль «Щасливі долоні» таланови-
тих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

МОНмолодьспорт.
Червень — липень.

6. Провести Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я тала-
новитих дошкільнят».

МОНмолодьспорт.
Вересень.

7. Організувати проведення 42-го чемпіонату України серед юніорів з пі-
шохідного туризму.

МОНмолодьспорт.
Липень.

8. Провести IХ Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців — акти-
вістів руху учнівської молоді «Моя земля — земля моїх батьків».

МОНмолодьспорт.
Липень.

9. Організувати урочистий збір переможців Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук для
вручення стипендій Президента України.

МОНмолодьспорт.
Жовтень.

10. Провести Всеукраїнський форум працівників позашкільної освіти,
присвячений Року дитячої творчості.

МОНмолодьспорт.
Листопад.

11. Організувати проведення:
IV Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та

творчих проектів «Майбутнє України».
МОНмолодьспорт.
Листопад;

Всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю «Орелі».
Мінкультури.
Грудень;

благодійного концерту дитячих художніх колективів позашкільних на-
вчальних закладів для дітей з числа соціально незахищених категорій до
дня Святого Миколая.

МОНмолодьспорт, Мінкультури, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Грудень.

12. Провести Всеукраїнський форум учнів — членів Малої академії наук.
МОНмолодьспорт.
Грудень.

13. Сприяти участі дітей та дитячих художніх колективів у міжнародних
конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, турнірах, олімпіадах, літніх
школах.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОНмолодьспорт,
Мінкультури, Держмолодьспорт.
Протягом року.

14. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення
у 2013 році в Україні Року дитячої творчості у державних засобах масової
інформації.

Держкомтелерадіо.
Протягом року.

15. Сприяти діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій
у виконанні програм (проектів, заходів), присвячених Року дитячої твор-
чості.

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт,
Мінсоцполітики.
Протягом року.

16. Покращити у вищих педагогічних навчальних закладах організаційно-
методичну роботу, спрямовану на удосконалення системи професійної під-
готовки кадрів для позашкільної освіти.

МОНмолодьспорт.
Протягом року.

17. Провести Всеукраїнську інтернет-олімпіаду для учнів 7—11 класів
загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів.

МОНмолодьспорт, Національна
академія педагогічних наук (за
згодою).
Жовтень — грудень.

18. Забезпечити відкриття Міжнародного учнівського навчально-лабо-
раторного конференц-центру.

МОНмолодьспорт.
Вересень.

Щодо деяких проблемних питань 
із впровадження сертифікації 
інженерів-землевпорядників

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із зем-
леустрою та землеоціночних робіт» внесено зміни до Земельного кодексу
України, Законів України «Про землеустрій» та «Про топографо-геодезичну
та картографічну діяльність» та запроваджено сертифікацію інженерів-
землевпорядників та інженерів-геодезистів. Зазначені зміни набули чин-
ності 3 грудня 2012 року.

Пунктом другим розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та
землеоціночних робіт» встановлено, що до 1 січня 2015 року суб’єкти гос-
подарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому за-
коном порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою і
мають у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено до Дер-
жавного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників згідно з ви-
могами цього Закону, є розробниками документації із землеустрою.

Слід зазначити, що внесення інженерів-землевпорядників до Держав-
ного реєстру здійснюється Держземагентством України за заявницьким
принципом, що потребує певного часу. З метою недопущення порушень
конституційних прав громадян щодо набуття ними прав на земельну ді-
лянку необхідно враховувати наступне.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» (в чинній ре-
дакції) розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні

особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно
до закону. 

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою
регулюються законодавством України і договором. 

Згідно із статтею 204 Цивільного кодексу України правочин є правомір-
ним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не
визнаний судом недійсним. 

Статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для ви-
конання сторонами. 

Статтею 5 Цивільного кодексу України, встановлено, що акти цивільного
законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чин-
ності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випад-
ків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо
цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного зако-
нодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства за-
стосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним
чинності. 

Враховуючи зазначене, договори на виконання землевпорядних робіт,
укладені між замовниками документації із землеустрою та ліцензіатами до
3 грудня 2012 року, є правомірними, а відповідна документація із земле-
устрою, розроблена у терміни, визначені договором, вважається викона-
ною належним розробником.

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо укладення 
та реєстрації договорів оренди 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини,
пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Ци-
вільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нор-
мативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також дого-
вором оренди землі. 

Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України пе-
редача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян
і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником зе-
мельної ділянки і орендарем. 

Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» (далі – Закон) передба-
чено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної
власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із за-
коном  вправі набувати право оренди  на таку земельну ділянку. 

Відповідно до статті 6 Закону право оренди земельної ділянки підлягає
державній реєстрації відповідно до закону.

Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орен-
дної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту держав-
ної реєстрації договору оренди землі.

Також слід зазначити, згідно із статтею 13 Закону України «Про порядок
виділення  в  натурі (на місцевості)  земельних  ділянок  власникам  зе-
мельних часток (паїв)» нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної дер-
жавної адміністрації можуть передаватися в оренду для використання за
цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками дер-
жавних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначається
у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв)
чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, пові-
домляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у
письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.

Тобто, з урахуванням повноважень щодо передачі в оренду нерозподі-
лених (невитребуваних) земельних часток (паїв), орендна плата за їх вико-
ристання на строк до моменту отримання їх власниками державних актів
на право власності на земельну ділянку надходить тому органу виконавчої
влади чи місцевого самоврядування, який прийняв рішення про надання
земельної частки (паю) в оренду.

Разом з тим, відповідно до статті 3 Цивільно процесуального кодексу
України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом,
звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи інтересів. 

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо поширення дії Закону України 
«Про громадські об’єднання» на профспілки

У зв’язку з численними зверненнями професійних спілок та їх об’єднань
щодо поширення дії Закону України «Про громадські об’єднання» на проф-
спілки, Державна реєстраційна служба в межах своєї компетенції інформує. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» дія
цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, ре-
єстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні. 

Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утво-
рення, реєстрації, діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 
2) релігійних організацій; 
3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів дер-

жавної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Респуб-
ліки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єд-
нань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне
самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями),
утворених на підставі інших законів. 

Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєс-
трації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань мо-
жуть визначатися іншими законами. 

Закон України «Про громадські об’єднання» не містить положень, які б
визначали, що сфера його діяльності поширюється на правовідносини у
сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок. 

З огляду на зазначене, Державна реєстраційна служба України вважає,
що ці правовідносини визначаються Законом України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Прес-служба Укрдержреєстру

Щодо найменування юридичних осіб
До Державної реєстраційної служби України надходять листи, в яких за-

значається про випадки державної реєстрації юридичних осіб приватного
права з використанням у їх найменуванні найменувань органів державної
влади або похідних від цих найменувань.

З огляду на викладене вище, Державна реєстраційна служба України за-
значає. 

Згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України юридична (далі – ЦКУ)
особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-
правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її установчих
документах і вноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців. 

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокрем-
леного підрозділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від
05.03.2012 № 368/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
05.03.2012 за № 367/20680 (далі – Вимоги). 

Пунктом 1.7 Вимог передбачено, що у найменуванні юридичних осіб при-
ватного права забороняється використання повних чи скорочених найме-
нувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування,
або похідних від цих найменувань. 

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ч.4
ст. 87 ЦКУ). 

Державна реєстрація юридичних осіб проводиться відповідно до вимог
статей 24-27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію). 

Згідно із статтею 4 Закону про реєстрацію порядок проведення держав-
ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включає зок-
рема перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на від-
сутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. 

Підстави, за наявності яких державний реєстратор відмовляє в прове-
денні державної реєстрації, встановленні статтею 27 Закону про реєстрацію,
зокрема, використання у найменуванні юридичної особи приватного права
повного чи скороченого найменування державного органу або органу міс-
цевого самоврядування, або похідних від цих найменувань. 

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 4 Закону України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади є юридичними особами публічного права. 

Згідно із статтею 5 зазначеного вище Закону міністерства та інші цен-
тральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та лікві-
дуються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Відповідно до частини першої статті 53 Закону про реєстрацію державні
реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації не-
суть відповідальність, встановлену законом. 

Заступник Голови І. А. Кухаренко

Щодо визначення кадастрового номера
земельної ділянки

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного корис-
тування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної
реєстрації цих прав (стаття 125 Земельного кодексу України).

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється від-
повідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обмежень”.

З 01.01.2013 набув чинності Закон України “Про Державний земельний
кадастр” (далі - Закон), який установлює правові, економічні та організа-
ційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпе-
чуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері земельних відносин ( стаття 6 Закону).

Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджений по-
становою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Згідно із пунктом 2 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” За-
кону України “Про Державний земельний кадастр” земельні ділянки, право
власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сфор-
мованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Дер-
жавного 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 (ко-
ристувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

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

Враховуючи те, що розробниками документації із землеустрою є юри-
дичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпе-
ченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-
землевпорядників та фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним
технічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпоряд-
никами і взаємовідносини замовників і розробників документації із земле-
устрою регулюються законодавством України  і договором (стаття 26 За-
кону України “Про землеустрій”), громадянам рекомендують звернутись
до розробника документації із землеустрою для замовлення технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості).

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

Щодо можливості встановлення 
меж земельної ділянки за відсутності

суміжного землекористувача
Згідно з статтею 198 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) при

оформленні права власності на земельну ділянку проводиться комплекс
робіт (кадастрові зйомки), виконуваних для визначення меж земельних ді-
лянок, які включають, у тому числі, погодження меж земельної ділянки з
суміжними власниками та землекористувачами.

Механізм встановлення меж земельних ділянок визначено Інструкцією
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на міс-
цевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженою наказом 
Держкомзему від 18.05.2010 № 376 (далі - Інструкція).  

Пунктом 2.8 Інструкції передбачено, що після виконання робіт із вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх
межовими знаками складається акт прийомки-передачі межових знаків на
зберігання, який містить підписи суміжних землевласників (землекорис-
тувачів) у разі, якщо вони не заявляють претензій до існуючих меж.

Згідно з пунктом 3.12 Інструкції закріплення межовими знаками меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у при-
сутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користува-
чів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про
дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не
пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими
знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур’єрською по-
штою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку, які забезпечу-
ють фіксацію повідомлення.

Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання
або місцезнаходження яких невідоме, повідомляються про час проведення
робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцем зна-
ходження земельної ділянки.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) су-
міжних земельних ділянок у випадку їх нез’явлення, якщо вони були на-
лежним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про
що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання. 

Щодо відмови суміжного землекористувача підписати акт прийомки-пе-
редачі межових знаків на зберігання, зазначаємо, що згідно з частиною
третьою статті 158 Кодексу земельні спори у межах населених пунктів щодо
меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні грома-
дян, вирішують органи місцевого самоврядування.

Порядок розгляду земельного спору врегульовано статтею 159 Кодексу.
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів

місцевого самоврядування спір вирішується судом згідно з частиною
п’ятою статті 158 Кодексу.

Враховуючи викладене, у разі відмови суміжного землекористувача під-
писати акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (погодити
межі земельної ділянки), з метою вирішення земельного спору, рекомен-
дуємо Вам звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем зна-
ходження земельної ділянки. 

Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів

ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ


