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Контактна інформація
Вознесенська міська громадська
організація «Агентство економічного розвитку м.
Вознесенська»
Адреса: Україна, 56500 Миколаївської обл.,
м. Вознесенськ, вул. Леніна 41

Як захистити свої
права при передачі
землі в оренду?

Тел.:8 (05134) 3-22-50
Виконачий директор: Аверкова Вікторія
Ел. пошта: avike@ukr.net
awerkow@ukr.net

Це видання стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Корпорацію Виклики Тисячоліття (МСС)
та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI). Зміст даного видання«Як захистити свої
права при передачі землі в оренду? » є винятково відповідальністю громадської
організації «Агентство економічного розвитку м. Вознесенськ» та не обов’язково відображає
погляди USAID, МСС, MSI та уряду США.
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Інформація про організацію
Вознесенська міська громадська організація «Агентство
економічного розвитку м. Вознесенська» була створена 24
листопада 2003 року.
Місія організації Сприяння розвитку територіальної
громади, шляхом створення сприятливих умов для розвитку малого
підприємництва, залучення інвестицій, діяльності третього сектору
та інтеграції м. Вознесенська в Європейський економічний і
культурний простір.
Реалізовані проекти:
1. «Виставка соціальних проектів» при підтримці
Східноєвропейського демократичного центру – 2004р..
2 «.Розробка презентаційного диску міста Вознесенська.»
– при підтримці Вознесенської міської ради – 2005 р.
3. У 2006 р. прийнята участь у розробці та реалізації
проекту «Впровадження у Вознесенський міській раді
інформаційно-аналітичної системи управління земельними
ресурсами».
4. «Створення громадської ради з питань надання
житлово-комунальних послуг в місті» при фінансовій підтримці
ICAP «Єднання» 2006 р.
5 «Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці проекту
«Мережа громадянської дії в Україні UCAN» – 2006 р.
6. «Громадський контроль за якістю комунальних
послуг» при фінансовій підтримці Міжнародного фонду
«Відродження» - 2006 р.
7 «Аналіз місцевої політики органів в сфері
використання земельних ресурсів» при фінансовій підтримці
Міжнародного фонду «Відродження» – 2007 р.
8. «Протидія корупції в сфері управління земельними
ресурсами» при фінансовій підтримці проекту«Гідна Україна».2007р.
9. «Дослідження якості муніципальної послуги з
оформлення права оренди землі» при фінансовій підтримці
проекту«Гідна Україна».– 2008р.
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в кошторисі бажано зазначати, що саме буди входити до робіт
із землеустрою.
В договорі необхідно чітко прописувати, що буде
являтися кінцевим продуктом, за що сплачуються кошти (
це кадастровий план або технічна документація або проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки)
в договорі варто чітко зазначати строки виконання
робіт та відповідальність сторін за їх недотримання.
в договорі варто зазначати, що один примірник
документації із землеустрою (кадастровий план, технічна
документація або проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки) надається замовнику.
Також, варто пам’ятати про необхідність отримання
підтверджуючих бухгалтерських документів (чеків,
корінців прибуткових касових ордерів та інших) від
землевпорядної організації виконавця робіт, які б
підтверджували факт оплати Вами наданих послуг
(виконаних робіт) згідно договору. Сума сплачених Вами
коштів згідно бухгалтерських документів
повинна
співпадати з вартістю робіт вказаною в договорі. Це
дозволить Вам уникнути зловживань з боку виконавців
робіт та дозволить відстояти свої права в суді у разі їх
порушення!
Землевпорядні організації м. Вознесенська
Назва
організації

Адреса

Контактний
телефон

Контактна особа

Синякова
8

4-24-12

Гуров Юрій
Григорович

Леніна 23

4-14-61

Шестакова Галина
Василівна

ПП«ГЕО»

Урсулова
2

4-55-41

Ревенко Ольга
Станіславівна

ПП «Інфрозем»

Кирова 31

ПП «Земля»

Синякова,
13

КП«Земельнокадастрове бюро м.
Вознесенська»
ПП «Агентство
нерухомості
«Оцінщик майна»

5-52-08
(ввечері)
80953057436
3-23-76
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тобто технічну документацію з нормативно грошової оцінки
на окрему земельну ділянку НЕ РОЗРОБЛЯЮТЬ.
Як правильно укласти договір оренди землі?
Договір укладають відповідно до вимог чинного
законодавства. Зокрема, у договорі оренди землі має бути
визначено всі його істотні умови. Також до договору має бути
додано такі документи, які виступають його невід’ємною
частиною:

план або схема земельної ділянки, яку передають в
оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням
обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених
земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках,
передбачених законом (відповідно до п.3 ст. 124 ЗКУ
«Передача в оренду земельних ділянок громадянам і
юридичним особам із зміною їх цільового призначення та із
земель запасу під забудову здійснюється за проектами
відведення …. »).
Після укладення договір оренди землі підлягає державній
реєстрації.
Як
правильно
оформляти
громадянину
свої
правовідносини із землевпорядною організацією?
Взаємовідносини
замовників
і
розробників
документації із землеустрою регулюються законодавством
України і договором. Чинний Земельний кодекс передбачає
підготовку землевпорядної документації за рахунок
замовників, але не передбачає строків та вартості робіт з її
розробки . Вони визначаються договором між громадянином
замовником та землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію - виконавцем.
При укладанні договору варто пям’ятати:
договір укладається в двох екземплярах (один
залишається у громадянина, один надається виконавцю)
договір укладається на всю вартість виконання робіт,
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погодженні проекту з іншими державними органами, а також
суміжними підприємствами, установами та організаціями.
Залежно від категоріальної належності та основного
цільового призначення земельної ділянки, яка відводиться,
такими органами виконавчої влади можуть бути, наприклад,
органи управління водним або лісовим господарством.
Особливою формою погодження проекту відведення
земельної ділянки є підготовка висновків. Такі висновки
передують розробці проекту відведення землі, оскільки без
них немає сенсу замовляти та розробляти його.
В яких випадках не розробляється проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки?
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок затверджено постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок» від 26 травня 2004 року № 677.
Порядком, зокрема, передбачено, що проекти відведення НЕ
РОЗРОБЛЯЮТЬ у випадках, коли:
1) земельна ділянка, межі якої визначено в натурі (на
місцевості), надається у користування або безоплатно
передається у власність без зміни її цільового призначення;
2) земельна ділянка набувається у власність шляхом
купівлі-продажу, дарування, міни, на підставі інших
цивільно-правових угод, успадкування, без зміни її меж та
цільового призначення;
3) земельна ділянка придбана на конкурентних засадах
(за результатами земельних торгів).
В яких випадках не потрібно здійснювати розробку
технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель?
Враховуючи, що в м. Вознесенську розроблено та
затверджено документацію з грошової оцінки земель
населених пунктів, відповідно до вимог ст. 20,23 Закону
України «Про оцінку земель», дані про нормативно грошову
оцінку окремої земельної ділянки оформляються, як ВИТЯГ з
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель,
який видається територіальним органом земельних ресурсів,
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Передмова
2008
р.
громадська
організація
«Агентство
економічного розвитку м. Вознесенська» реалізовала проект
«Дослідження якості муніципальної послуги з оформлення
права оренди землі», який виконувався в межах проекту
«Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в
Україні «Гідна Україна», що реалізується Менеджмент
Сістемс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації «Виклики
Тисячоліття» (МСС).
Мета проекту – проведення дослідження процедури
надання земельних ділянок в оренду та розробка пропозиції
щодо спрощення та удосконалення процедури оформлення
права оренди на земельну ділянку в м. Вознесенську.
У межах проекту було проведено соціологічне
опитування серед мешканців міста на тему: «Перешкоди та
прояви корупції на шляху оформлення права оренди на
землю». Головною метою даного дослідження було
визначення основних перешкод та корупційних проявів на
шляху оформлення землі в оренду громадянами та суб’єктами
господарювання м. Вознесенська та подальше використання
результатів дослідження в ході розробки рекомендацій щодо
їх усунення.
У межах проекту було залучено експертів та фахівців
з земельних питань, які провели аналіз процедури
оформлення землі в оренду в місті Вознесенську та порівняли
її із законодавчо встановленою. В ході проведення аналізу
було встановлено, що в місті Вознесенську не прописана
процедура оренди землі (з дев’яти адміністративних послуг,
що надаються в цій сфері інформаційні картки розроблені та
оприлюднені лише на три), мешканці не мають вільного
доступу до інформації про процедуру, сама процедура та
документи, що вимагаються від заявника в більшості своїй не
кореспондуються із нормами Земельного кодексу України та
Закону України "Про оренду землі". Внаслідок вищезазначених
порушень процедура значно затягується в часі, збільшується її
вартість та виникають корупційні зловживання з боку посадових
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осіб задіяних у наданні послуг.
За результатами проведення аналізу, з врахуванням
зібраних пропозицій від громадськості, підприємців міста та
зацікавлених осіб було розроблено рекомендації по
удосконаленню та спрощенню процедури оренди землі в м.
Вознесенську. На сьогоднішній день на основі рекомендацій,
які розробила наша організація було внесено відповідні зміни
та доповнення до 3-х інформаційних і технологічних карток,
додатково розроблено та затверджено 5-ть інформаційних та
технологічних карток надання адміністративних послуг у
сфері передачі земельної ділянки в оренду. Інформаційні
картки розміщено для вільного доступу на стенді в
приміщенні виконавчого комітету Вознесенської міської
ради.
У даній брошурі ми намагались стисло представити
основні результати, яких нам вдалось досягнути в ході
реалізації проекту. Ми сподіваємось, що завдяки спільним
зусиллям нам вдалось удосконалити процедуру оренди
земельних ділянок в м. Вознесенську, спростити її та зробити
більш прозорою та зрозумілою для громадян, а наші розробки
та напрацювання можуть бути використанні представниками
інших міст України.

З повагою,
Виконавчий директор ГО «Агентство
економічного розвитку м. Вознесенськ »
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Аверкова В.В.

д) рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування про надання або передачу земельної ділянки
власність або надання в користування, у тому числі на умовах
оренди;
є) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних
зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон
особливого режиму використання земель за їх наявності;
ж) кадастровий план земельної ділянки;
з) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні
земельні сервітути.
Виготовлення технічної документації включає в
себе наступні послуги за:
- державну реєстрацію державних актів на право
власності на земельну ділянку;
- транспортування до об'єкта роботи і у зворотному
напрямку спеціального обладнання та інструментів;
- вартість отримання координат вихідних державної
геодезичної мережі;
- витрати на проведення необов'язкової державної
експертизи.
Що таке проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки?
Проект землеустрою щодо відведення земельних
ділянок – сукупність нормативно-правових, економічних,
технічних документів щодо обґрунтування заходів з
використання та охорони земель, які передбачається
здійснити протягом 5-10 і більше років;
Проект землеустрою погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронними i санітарно-епідеміологічними
органами, органом архітектури та Державної інспекції
охорони пам’яток культури в Миколаївській області, відділом
контролю техногенно-екологічної безпеки та
природокористування. Таке погодження є обов’язковим.
Наведений перелік державних органів, які в обов’язковому
порядку погоджують проект відведення землі, є вичерпним.
Однак у деяких випадках виникає необхідність у
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3. Пам’ятка заявника
Що таке кадастровий план?
Кадастровий план – затверджений в установленому
порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється
використання та охорона земель державної, комунальної та
приватної власності; Кадастровий план земельної ділянки
складається в масштабі, який забезпечує чітке зображення
всіх елементів і написів. На план наносять:
-межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і
землекористувачів;
- поворотні точки меж земельної ділянки;
- лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки;
- річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші елементи
ситуації;
- межі будинків і споруд, розташованих на земельній
ділянці;
-межі
вкраплених
земельних
ділянок
сторонніх
землевласників і землекористувачів (додається їх список);
- межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної
ділянки.
Кадастровий план є частиною технічної документації !
В разі, якщо ви замовляли у землевпорядної організації
кадастровий план на етапі подання заяви до міської ради,
вартість виготовлення технічної документації має бути
зменшена на суму вже сплачену за виготовлення
кадастрового плану.

Результати проведення соціологічного дослідження
«Перешкоди та прояви корупції на шляху оформлення
права оренди на землю»
1. Загальні відомості про процедуру
оренди землі в м. Вознесенську
Джерела інформації
Цілком зрозуміло, що перед проходженням процедури
оформлення права оренди на землю людині потрібно було
дізнатись, як це зробити. Найбільш поширеним джерелом
інформації були працівники міської ради – до них звернулось
34% опитаних, 25% респондентів дізнавались про процедуру
оформлення права оренди на землю від своїх знайомих та
родичів, які вже проходили дану процедуру.
Консультації
Більшість, (71%) респондентів вказувало, що зверталось за
консультаціями про процедурі оренди землі. Треба відмітити,
що серед тих 71% респондентів, які звертались за
консультаціями, більше половини (69%) не змогли отримати
вичерпної інформації.
Організації, що не надали вичерпної інформації

78%

Відділу земельних ресурсів
23%

Управління комунальної власності

22%

Єдиного офісу

Що таке технічна документація із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну
ділянку?
Технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну включає:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку;
в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
г) матеріали польових геодезичних робіт і план земельної
ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
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11%

Землевпорядної організації
Знайомих, які вже оформляли землю

6%

Відділу звернень громадян міської ради

6%
17%

Інше
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5

3

Головний архітектор

7

3

МБТІ
Землевпорядна організація

2
4

4
4

Єдиний офіс

1

4

Управління комунальної власності
Центр державного земельного
кадастру

3

4

1

4

8

Державна реєстрація договору оренди

Управління
комунальної
власності
Центр державного
земельного кадастру

15 днів після
прийняття рішення

Розробка та
погодження
проекту відведення
земельної ділянки
1 місяць
Міська рада

Землевпорядна
організація, що
має відповідну
ліцензію
1 місяць

Міська рада
Заява з необхідними документами

Укладання договору на
розробку проекту відведення
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Договір оренди
земельної ділянки

Відділ земельних ресурсів

Організації

Рішення ради про
затвердження проекту
та передачу земельної
ділянки в оренду

Середня
оцінка
ефективно
сті роботи
(балів)

Рішення про надання
дозволу на складання
проекту землеустрою

Середня
кількість
звернень
(разів)

Передача в оренду земельних ділянок при переході
права на будівлі і споруди із зміною цільового
призначення землі

Особливості оренди землі в м. Вознесенську
Характерною особливістю в м. Вознесенську є те, що
переважна більшість ділянок (74%), що передавались в
оренду – були ділянки на яких розташовувалась нерухомість,
а 26% респондентів взяли в оренду вільну не забудовану
ділянку. В разі, якщо в оренду оформлялась земельна ділянка
на якій знаходилась нерухомість – попередньо, із
землекористувачем укладається угода про відшкодування
збитків, на період від початку користування земельною
ділянкою до моменту укладення договору оренди.
Опитування показало, що 42% опитаних укладали угоду про
відшкодування збитків і відповідно 52%- договір оренди на
землю.
Організації, до яких звертатись в ході процедури
Як відомо, одним з індикаторів бюрократизму та
потенційним джерелом корупції є кількість звернень до
різних установ в ході процедури. Середня сума відвідувань
всіх установ впродовж процедури оформлення землі в оренду
в м. Вознесенську становить 16,7 рази. У таблиці 1 наведено
кількість звернень до різних установ та оцінка якості їх
роботи.
Таблиця 1
Кількість звернень до організацій та середня оцінка їх
роботи
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Фіз. особи – 30 грн.
Юр. особи – 80 грн.

Надається безкоштовно

Відділ земельних
ресурсів в м.
Вознесенськ
Миколаївської обл.

Відділ архітектури
та містобудування

Клопотання встановленої форми
Документ підтверджуючий право власності на нерухомість, або документ на підставі якого оформляється право
власності (свідоцтво про право власності, договори купівлі – продажу, дарування, спадкування, міни, відчуження
нерухом ого майна, рішення суду та інші правовстановлюючі документи зареєстровані в МБТІ );
Фізичні особи додають копію паспорту та ідентифікаційного коду , довідка про відкриття рахунку в установі банку ;
Приватні підприємці фізичні особи додають: копію паспорту, ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи , довідка про відкриття рахунку в установі банку та
копію свідоцтва про сплату єдиного податку або торговий патент або копію довідки форми 4
-ОПП ;
Юридичні особи додають: копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності
–юридичної
особи, копію статуту (положення) , довідка про відкриття рахунку в установі банку та копія довідки з державного
реєстру підприємств та орган ізацій України (ЄДРПОУ).




Висновок
щодо відповідності
використання
земельної ділянки
цільовому
призначенню

Містобудівне
обґрунтування.
Висновок
щодо в ідповідності
використання земельної
ділянки цільовому
призначенню

Підготовчий етап – збір
документів

Ми запропонували нашим респондентам по 5 бальній
шкалі (5 – відмінно….1 –незадовільно) оцінити роботу
організацій до яких їм довелось звертатися в ході процедури.
Документи, що виготовлялись в процесі
оформлення землі в оренду
Для оформлення права оренди на земельну ділянку
землекористувач повинен виготовити та надати певний
перелік документів. Як показало опитування, респонденти
надавали такі документи:
Які документиВамдовелосявиготовлятивпроцесі укладаннядоговоруоренди?

Проектземлеустрою, щодо відведенняземельної
ділянки
79%

План- схему земельної ділянки
64%

Технічну документаціюпо нормативнійгрошовій
оцінці
62%

Витягз нормативної грошової оцінки
51%

Технічну документаціюпо встановленнюмеж
земельної ділянкина місцевості
47%

Технічну документаціюіз землеустроюзі
складанняплану до договору оренди
22%

Не пам'ятаю
6%

Інше
7%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

сума відсотків більша за 100%, оскільки респондент обирав декілька
відповідей

9

51%

74%

Технічну документацію із землеустрою
зі складання плану до договору оренди

55%

3%

Технічну документацію по
встановленню меж земельної ділянки н
місцевості
План - схему земельної ділянки

62%
9%

2%
93%

Організації до яких звернулись за виготовленням
необхідної документації
Для
того,
щоб
оформити
договір
оренди
землекористувач повинен виготовити певну документацію
(проект землевідводу, чи технічну документацію) в
залежності від ситуації. Для цього необхідно звернутись до
землевпорядної організації, яка має відповідну ліцензію та за
власні
кошти
замовити
виготовлення
необхідної
документації.
Як показало опитування, основні послуги в сфері
виготовлення землевпорядної документації в місті надають:
ПП «Агентство нерухомості «Оцінщик майна» та ПП «ГЕО» ,
до них звернулось 45% о та 44% опитуваних відповідно.

10
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Центр державного
земельного кадастру

Витяг з нормативної грошової оцінки

Державна реєстрація договору оренди

6%

комунальної власності

72%

Договір оренди
земельної
ділянки

Технічну документацію по нормативній
грошовій оцінці

Управління

-

15 днів після
прийняття рішення

88%

1 місяць

Проект землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки

Рішення міської ради
про надання
земельної ділянки в
оренду

Угода про
відшкодува
ння збитків

Заява з необхідними документами

Договір
оренди

Документи

Міська рада

Перелік необхідних документів

Надання в оренду земельної ділянки межі якої визначні в натурі без зміни
цільового призначення

Таблиця 2
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Фізичні особи – 5 грн.
Юридичні особи – 25
грн.

Платні послуги

Надається безкоштовно

Відділ земельних ресурсів в м.
Вознесенськ Мико лаївської
обл.

Землевпорядна
організація, що має
відповідну ліцензію

Відділ архітектури та
містобудування

Клопотання (юридичні особи) заява (фізичні особи)
Документ підтверджуючий право власності на нерухомість, або документ на підставі якого оформл
яється право
власності (свідоцтво про право власності, договори купівлі
– продажу, дарування, спадкування, міни, відчуження
нерухомого майна, рішення суду та інші правовстановлюючі документи зареєстровані в МБТІ );
Фізичні особи додають копію паспорту та ідентифікаційного коду , довідка про відкриття рахунку в установі банку
;
Приватні підприємці фізичні особи
додають: копію паспорту, ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
–фізичної особи , довідк а про відкриття рахунку в установі банку та копію
свідоцтва про сплату єдиного податку або торговий патент або копію довідки форми 4
-ОПП ;
Юридичні особи додають: копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності
–юридичної особи,
копію статуту (положення) , довідка про відкриття рахунку в установі банку
та копія довідки з державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).




Витяг з
нормативно грошової оцінки

Кадастровий план
Акт встановлення
меж

План
земельної
ділянки

Підготовчий етап – збір документів

До якої організації Ви звернулись за виготовленням
необхідної документації ?
АН "Оцінщик майна"
45%

ПП "ГЕО"
44%

ПП "Земля"
5%

КП "Архітектурно-планувальне бюро"
2%

Відділ архітектури
2%

Відділ земельних ресурсів
1%

0%
10%

Організації
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20%
30%
40%
50%

У ході опитування, респондентам було запропоновано
зазначити вартість та строки виконання робіт організаціями,
що надавали послуги – відповіді респондентів розподілились
таким чином:
Таблиця 3
Вартість робіт та строки виконання в залежності
від організації виконавця
Середня
тривалість,
місяців
Середня
вартість,
грн.

АН "Оцінщик майна"
6
2152

Відділ архітектури
4
360

КП "Архітектурно-планувальне
бюро"
2
700

ПП "ГЕО"
5
2495

ПП "Земля"
4
296

Оцінка процедури оформлення права оренди
земельної ділянки.
Враховуючи той факт, що респондент, який орендував
земельну ділянку на якій знаходилась його нерухомість був
змушений попередньо укласти угоду про відшкодування
збитків, а після підготовки усіх необхідних документів –
договір оренди. Тобто, фактично для таких респондентів, по

даним нашого опитування 42%, процедура оформлення права
оренди є дорожчою та набагато більше розтягнутою у часі,
оскільки вони фактично повинні нести витрати на
укладання двох договорів по одній земельній ділянці.
Респонденти, які уклали угоду сплачували орендну плату, але
з правової точки зору незаконно використовували земельну
ділянку, що тягнуло за собою санкції з боку державної
інспекції по земельним ресурсам.
Таблиця 4
Залежність вартості та строків оформлення в
залежності від укладеного документу

Вид документу

Скільки
тривала
процедура
(місяців)

Скільки
офіційно
коштувала
процедура
(грн.)

Відсоток
респондентів, у
яких були
неофіційні
платежі

7

3215

53%

3

229

19%

Договір оренди
земельної ділянки
Угоду про
відшкодування
збитків

Також, спостерігається залежність по тривалості і вартості
робіт від виду земельної ділянки, що оформлялась в оренду
(вільна чи забудована).
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7
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5 м іс я ц ів

52%

5
4

35%
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10.Законодавча
підстава

11.Увага
комплект
документів
згідно переліку
передається в:

Земельний кодекс України, Закони України "Про оренду землі",
“Про планування і забудову територій”; "Про землеустрій",
Постанова Кабінету Міністрів України № 2073 від 25.12.98 р.
«Про затвердження порядку державної реєстрації договорів
оренди землі, Наказ Державного комітету України по земельних
ресурсах №43 від 04.05.99 р. «Про затвердження Інструкції про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів
на право приватної власності на землю, право колективної
власності на землю, право власності на землю і право постійного
користування землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів
оренди землі», рішення № 5 сесії Вознесенської міської ради від
01.04.05р. «Про орендні ставки річної орендної плати за земельні
ділянки в м. Вознесенську», рішення № 6 сесії Вознесенської
міської ради від 21.06.06р. «Про внесення змін та доповнень до
рішення № 5 сесії Вознесенської міської ради від 01.04.05р. «Про
орендні ставки річної орендної плати за земельні ділянки в м.
Вознесенську», Положення про Управління комунальної власності
Вознесенської міської ради.
Інформаційно-довідковий центр по зверненню громадян –
спеціалісту відділу земельних ресурсів Управління комунальної
власності Вознесенської міської ради.

2. Основні схеми процедур оформлення
земельної ділянки в оренду
Дані процедури розроблено та затверджено у формі
інформаційних
та
технологічних
карток
надання
адміністративних послуг Вознесенською міською радою
відповідно до Земельного кодексу України; Законів України
"Про оренду землі", “Про планування і забудову територій”;
"Про землеустрій", Постанов Кабінету Міністрів України №
2073 від 25.12.98 р. «Про затвердження порядку державної
реєстрації договорів оренди землі» та № 677 від 26.05.04 р.
«Про
затвердження Порядку розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок», Наказу
Державного комітету України по земельних ресурсах №43 від
04.05.99 р. «Про затвердження Інструкції про порядок
складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на
право приватної власності на землю, право колективної
власності на землю, право власності на землю і право
постійного користування землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) та договорів оренди землі» та інших.
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6.Місце
отримання
відповіді
7.Результат
послуги
8.Порядок
оскарження
9.Відповідаль
ність

10.Законодавча
підстава

- начальником Управління комунальної власності Вознесенської
міської ради;
- начальником відділу земельних ресурсів в м. Вознесенську
Миколаївської області;
- начальником юридичного відділу апарату виконавчого комітету
міської ради;
- заступником міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
- начальником загального відділу виконкому міської ради;
- секретарем міської ради.
Після погодження, начальник відділу передає проект рішення на
розгляд постійної депутатської комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, землекористування та
екології. Після розгляду погоджений проект рішення з підписом
голови постійної депутатської комісії виноситься на розгляд
міської ради.
За результатами розгляду міська рада приймає рішення про
передачу земельної ділянки в оренду.
Спеціаліст загального відділу апарату виконавчого комітету
міської ради після прийняття рішення черговою направляє
Управлінню комунальної власності міської ради та видає або
направляє поштою замовнику витяги з рішення сесії замовнику.
Секретар керівника отримує рішення міської ради та передає його
на виконання начальнику відділу земельних ресурсів Управління
комунальної власності міської ради, який готує проект договору
оренди земельної ділянки, погоджує його з начальником
Управління комунальної власності міської ради та забезпечує
підписання договору заявником та міським головою.
За бажанням однієї із сторін, щодо нотаріального посвідчення
договору, спеціаліст забезпечує підписання договору сторонами в
присутності нотаріуса та його нотаріальне посвідчення.
Спеціаліст відділу земельних ресурсів Управління комунальної
власності міської ради реєструє підписаний сторонами (або та
посвідчений нотаріально) договір оренди в журналі реєстрації
договорів оренди землі та передає його заявнику для подальшої
реєстрації
державним
реєстратором
Вознесенського
реєстраційного округу Державного підприємства Центр
державного земельного кадастру.
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.

2. Перешкоди та прояви корупції на шляху оформлення
земельної ділянки в оренду
Затримки або відмови підчас проходження
процедури
Більшість опитаних (73%) вказали, що підчас
проходження процедури у них виникали труднощі та
затримки, 58% з них зазначили, що данні затримки виникли з
вини посадових осіб органів місцевого самоврядування, 20%
респондентів звинувачують землевпорядну організацію, а
22% визнали, що вказані затримки та труднощі виникли з їх
власної вини в наслідок подання не повного переліку
документів чи недоліків при заповнені заяв. Ті, у кого були
затримки, розв’язували їх наступним чином:
Як Ви розв'язували ці проблеми?

31%

Усунули недоліки
Самостійно домовилися із органом, з вини
якого виникла проблема

31%

22%

Запропонували додаткову винагороду

7%

Направили скаргу до міської ради

4%

Ніяк не вирішували - чекали

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду
Договір оренди земельної ділянки
У судовому порядку.
Посадові особи місцевого самоврядування несуть цивільну,
адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення
законодавства.
Земельний кодекс України,
20 Закони України "Про оренду землі",
“Про планування і забудову територій”; "Про землеустрій",
Постанова Кабінету Міністрів України № 2073 від 25.12.98 р.

Неофіційні платежі
Додаткові витрати при процедурі вважаються одним із
найбільш пріоритетних моментів при вдосконаленні
процедури, особливо коли це прямо або опосередковано
можна вважати проявами корупції з боку владних структур.
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Всього 40% респондентів назвало хоча б один вид
додаткових витрат. Призначення неофіційних платежів мали
такий характер:

Фізичні особи додають копію паспорту та ідентифікаційного коду,
довідка про відкриття рахунку в установі банку;
Приватні підприємці фізичні особи додають: копію паспорту,
ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про державну реєстрацію
суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи, довідка про
відкриття рахунку в установі банку та копію свідоцтва про сплату
єдиного податку або торговий патент або копію довідки форми 4 ОПП ;
Юридичні особи додають: копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб’єкта господарської діяльності –юридичної особи,
копію статуту (положення), довідка про відкриття рахунку в
установі банку та копія довідки з державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ).

Середнійрозмірнеофіційнихплатежів

Послуги
посередників
100грн.
Платні послуги
державних
органів
351грн.

Хабарі
930грн.

2.Вартість
послуги

Безкоштовно

3.Термін
виконання

45 календарних днів

4.Відповідаль
ний
за
виконання
(контактні
телефони)
5. Опис дій

Якщо ж розглянути мінімальні та максимальні
значення неофіційних платежів - лідером являються хабарі.
Максимальний розмір хабара склав 4000 грн. при
максимальному розмірі платних послуг державних органів
1000грн. та послуг посередників 100 грн.
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Начальник Управління комунальної власності Вознесенської
міської ради
4-32-25, 4-23-91
Спеціаліст управління комунальної власності здійснює прийом
документів у вівторок (14:00 -16:00) та в середу (9:00 -12:00) в
приміщені інформаційно-довідкового центру по зверненню
громадян м. Вознесенська. Спеціаліст приймає документи,
аналізує їх на повноту та відповідність та передає для реєстрації у
книзі вхідних документів спеціалісту загального відділу
виконкому міської ради (спеціалісту по зверненню громадян (у
разі звернення фізичної особи – громадянина), секретарю міського
голови (у разі звернення юридичної особи та фізичних осіб
суб’єктів підприємницької діяльності). Після реєстрації документи
направляються на розгляд та візування міському голові. Після
розгляду міський голова направляє пакет документів з візою до
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.
Секретар керівника Управління комунальної власності отримує
пакет відповідних документів, реєструє його та передає
начальнику управління.
Начальник Управління розглядає пакет документів та направляє
його на виконання.
Секретар керівника передає пакет документів на виконання
начальнику відділу земельних ресурсів Управління комунальної
власності міської ради, який приймає пакет відповідних
документів, готує проект рішення міської ради про надання
земельної ділянки в оренду. Начальник відділу здійснює
погодження проекту рішення:

19 комунальної власності Вознесенської
- начальником Управління
міської ради;
- начальником відділу земельних ресурсів в м. Вознесенську

Рекомендації по вдосконаленню процедури передачі землі
в оренду в м. Вознесенську
1.

Зразок інформаційної картки надання
адміністративної послуги.
Інформаційна
Згідно стандарту ІSO 9001:2000
карта послуги
Введено в дію з “07 ” 09 2007 р.
№___
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
56500 м. Вознесенськ, пл. Центральна,1
Назва послуги
Передача земельної ділянки в оренду межі якої
визначені в натурі без зміни цільового призначення

“Єднання зусиль
громади
для
процвітання
міста”
Розробник
Перевірено:
Затверджую:
(назва та реквізити
відділу,
управління)
Управління
Уповноважений з питань якості: Міський голова:
комунальної
_____________ / В.М.Федоров
____________
власності
Ю.І.Гержов
Вознесенської
міської ради
“___”
_________ “ ”
200 р.
“ ” 200 р.
200__ р.
1Перелік
- Заява (клопотання), затвердженої форми.;
необхідних
- План або схема земельної ділянки, яка передається в оренду
документі
(викопіювання з генерального плану міста М 1:2000 або 1:500)
– безкоштовно відділ архітектури та містобудування (в 4-х
примірниках);
- Кадастровий план земельної ділянки з відображенням
обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених
земельних сервітутів з каталогом координат в електронному
вигляді - виготовляється землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію на замовлення (в 4-х примірниках);
- Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі виготовляється землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію на замовлення (в 4-х примірниках);
- Документ підтверджуючий право власності на нерухомість, або
документ на підставі якого оформляється право власності
(свідоцтво про право власності, договори купівлі – продажу,
дарування, спадкування, міни, відчуження нерухомого майна,
рішення суду та інші правовстановлюючі документи
зареєстровані в МБТІ );
- Витяг з нормативно-грошової оцінки м. Вознесенська
Миколаївської області – в разі необхідності (в 1-му
примірнику).
Фізичні особи додають копію
18 паспорту та ідентифікаційного коду,
довідка про відкриття рахунку в установі банку;
Приватні підприємці фізичні особи додають: копію паспорту,

За які послуги Вам довелося здійснювати неофіційні
платежі?
Використання
неофіційних зв'язків

63%

За отримання
погодження від
посадових осіб

9%

За прискорення
процедури

3%

Інше

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Серед інших призначень неофіційних платежів було
вказано: за вибір ділянки, за виготовлення необхідних
документів, за отримання позитивного висновку до проекту
відведення, за довідку про нормативну грошову оцінку, за
додаткову підготовку документів та інші.
Незручні моменти процедури
Найбільшою незручністю при проходженні процедури
оформлення оренди земельної ділянки 39% респондентів
вважають – необхідність оплачувати значні кошти за
виготовлення
документації,
приблизно
стільки
ж
респондентів (33%) відчували незручність в наслідок
необхідності збирати велику кількість документів. Довга
тривалість та відсутність чітко визначеної процедури не
задовольняє – 64% респондентів. Таким чином, у м.
Вознесенську назріла ситуація коли виникає необхідність
спрощення та удосконалення процедури оформлення права
оренди на земельну ділянку. Більшість опитаних після
проходження даної процедури зазначають велику кількість
недосконалих та незручних моментів, які в свою чергу є
каталізаторами розвитку корупційних процесів.
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3. Заходи по подоланню корупції та підвищенню
ефективності процедури оренди землі
Заходи, що впроваджуються місцевою
Як показало опитування, 93% респондентів не знають
про жодні заходи, які впроваджуює місцева влада для
подолання корупції в сфері оренди землі. 7% респондентів
мають інформацію про такі заходи: поширення інформації
про боротьбу з корупцією в місцевих ЗМІ, проведення
конкурсу та аукціону при передачі вільної землі в оренду,
виконання державної програми по боротьбі з корупцією. Але
серед тих, кому відомі заходи по протидії корупції – 40 %
вважають, що ці заходи не є ефективними. Про готовність
власними силами боротися з проявами корупції в сфері
оренди землі заявило 52% опитаних, 30% – ще не
визначились з цим питанням або не знають яким чином
можна боротись з корупцією, а 18% респондентів не виявили
бажання особисто протидіяти корупції. Ті 52% опитуваних,
які готові протидіяти корупції, хотіли б це зробити таким
чином:
Які заходи Ви готові вжити
задля подолання корупції в сфері оренди землі?

Серед інших методів боротьби з корупцією було вказано
такі: звернутися в міліцію, надати корисні поради знайомим,
читати закони та знати свої права, ознайомитись детально з
процедурою, отримати професійну консультацію
та
інші. Респондентам було надано можливість вказати, які
заходи на їхню думку були б найефективнішими для
подолання корупції в даній сфері. Основні рекомендації
наведено в діаграмі:
Заходи для подолання корупції в сфері оренди землі

Розробити та оприлюднити алгоритм процедури

50%

Розробити спеціальні пам'ятки для громадян, із
зазначеням усіхкроків процедури

43%

40%

Запровадити принцип "єдиного вікна"

Впровадження контролю з боку громадських
організацій

Замовити послуги по
оформленню договору

30%

41%
6%

Розробити зразки скарг та позовнихзаяв до суду
Направити скаргу на
незаконні дії чиновників

31%

Скоротити строки розгляду звернень і документів
Прийняти участь у
тренінгу з приводу
захисту своїх прав

3%

8%

Звернутись з позовом до
суду

12%

Інше

5%

0%

39%

інше

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

сума відсотків більша за 100%, оскільки респондент мав
можливість обирати декілька відповідей
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