
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєктів рішення щодо оформлення прав на землю громадян та 

юридичних осіб на території Валківської міської територіальної громади. 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Відповідно до порядку безоплатної приватизації земельних ділянок 

громадянами, який визначений статтею 118 Земельного кодексу України 

оформлення прав на землю громадянами здійснюється на підставі рішень 

органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Також зазначеною 

статтею визначено підстави для відмови в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Порядок надання земель в 

користування визначений ст. 123, 124 зазначеного Кодексу. Повноваження 

Валківської міської ради щодо розпорядження землями комунальної власності 

встановлені статтями 122 та 149 Земельного кодексу України.  

Організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток 

(паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали 

колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським 

кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві 

колективної власності, особливості розпорядження землями та використання 

земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних 

ділянок між власниками земельних часток (паїв), визначений Законом України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)». Також ст. 13 зазначеного Закону визначена 

можливість передачі в оренду нерозподілених та невитребуваних земельних 

ділянок і земельних часток (паїв) для використання за цільовим призначенням 

на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

 

2. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Фінансування робіт із розробки проектів землеустрою щодо відведення земель 

ділянок або технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) буде здійснюватись 

за рахунок юридичних та фізичних осіб, які подали клопотання на оформлення прав 

на землю. 

 

3. Прогроз результатів 

 

Прийняття зазначених рішень надасть змогу громадянам в законний спосіб 

реалізувати своє право на земельні ділянки, використовувати їх на законних 

підставах, що сприятиме розвитку сільського господарства. За результатами 

землевпорядних робіт будуть визначені точні площі земельних ділянок їх 

кадастрові номери та власники, що надасть можливість уточнення їх обліку та 

оподаткування. Передача земельних ділянок в оренду, в тому числі і  
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нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) 

надасть додаткові надходження до бюджету Валківської міської ради та 

сприятиме розвитку підприємницької діяльності.  

 

Довідково: інформація про форму власності, цільове призначення та площу 

земельних ділянок розміщена на Публічній кадастровій карті України 

(https://map.land.gov.ua) 

 

 

Начальник відділу земельних 

відносин та екології 

Валківської міської ради                Володимир ГУСЄВ 


