
 

Оформлення права власності або користування  

на земельні частки (паї) 

Хто має право на земельну частку (пай)? 
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (далі – Закон) таке право мають:  

громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного 

(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни 

України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного 

забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були 

членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також 

пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості. Зазначеним громадянам 

земельні ділянки в натурі (на місцевості) виділяються із земель запасу чи резервного 

фонду в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, 

розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної 

ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду земельна ділянка за їх згодою 

може бути виділена в натурі (на місцевості) меншого розміру або за рахунок земель 

запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради в межах області.  

колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, 

сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у 

тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських 

підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на 

земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку;  

 громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;  

 громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України 

набули право на земельну частку (пай);  

Право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.  

 

Які підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на 

місцевості) власникам земельних часток (паїв)? 
Підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи 

районної державної адміністрації. 

Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили 

бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають 

до відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації  

заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).  

Земельна частка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як правило,  

однією земельною ділянкою. За бажанням власника земельної частки (паю) йому 

можуть бути виділені в натурі (на місцевості) дві земельні ділянки з різним складом 

сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сінокоси або пасовища).  

У разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) 

більшістю власників земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського 

підприємства відповідна сільська, селищна, міська рада чи районна державна 

адміністрація приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв).  

 

Які необхідно здійснити дії для реєстрації права власності на 

земельну ділянку? 
Державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі 

здійснюється після розроблення та погодження відповідної документації із 

землеустрою. 

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та 

право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, 

яка здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної 

реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. 

 

Оренда земельних часток (паїв) 
Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради чи районної державної адміністрації можуть передаватися в 

оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх 

власниками державних 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, повідомляються 

про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі, у разі 

якщо відоме їх місцезнаходження.  

Громадяни – власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення 

їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати договори оренди 

земель сільськогосподарського призначення, місце розташування яких визначається з 

урахуванням вимог раціональної організації території і компактності 

землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог законодавства. 

Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв) договір оренди землі переукладається на тих самих умовах, що і раніше 

укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії договору 

оренди допускається лише у випадках, визначених статтями 31-321 Закону України 

«Про оренду землі» та статтями 141 та 143 Земельного Кодексу України. 

 


