
Договір 

оренди землі 

та орендна 

плата



�

 

Договір оренДи землі

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про оренду 
землі» договір оренди землі — це договір, за 

яким орендодавець зобов’язаний за плату передати оренда-
реві земельну ділянку у володіння і користування на певний 
строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ді-
лянку відповідно до умов договору та вимог земельного зако-
нодавства.

Ч. 1 ст. 14 вказаного Закону договір оренди землі укладається 
у письмовій формі і за бажанням однієї сторони може бути пос-
відчений нотаріально.

Типова форма договору оренду землі затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року за № 220.

Ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України передбачено, що договір 
є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди 
з усіх істотних умов договору.

Ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оренду землі» визначено істотні 
умови договору оренди, відсутність хоча б однієї із цих істотних 
умов є підставою для відмови у державній реєстрації договору 
оренди, а також для визнання договору недійсним.

істотними умовами 
Договору оренДи землі є:

1. Об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування 
та розмір земельної ділянки).
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Закон України «Про Державний земельний кадастр» 
говорить, що кадастровий номер земельної ділян-
ки — це 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. Державні акти на право власності на земель-
ну ділянку, видані до 2002 року, не містили інформації 
щодо кадастрового номера земельної ділянки, тому 
таким земельним ділянкам кадастровий номер не було 
присвоєно. Але при укладенні договору оренди кадаст-
ровий номер є обов’язковим. Присвоєння кадастрових 
номерів на вже приватизовані земельні ділянки при 
існуючому державному акті відбувається на підставі 
технічної документації із землеустрою, а також внесен-
ням відомостей про земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру.

У договорі слід, конкретизувати об’єкт оренди, а саме 
потрібно зазначити адресу, за якою знаходиться земель-
на ділянка, вказати її площу та цільове призначення.

2. Строк дії договору оренди.

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою 
сторін, але не може перевищувати 50 років.

3. Орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм 
платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та від-
повідальності за її несплату (детальніше див. нижче).

4. Умови використання та цільове призначення земельної 
ділянки, яка передається в оренду.



�

 

Невиконання сторонами цих важливих обов’язків є під-
ставою для припинення договору оренди шляхом його 
розірвання. Виходячи з того, що при визначенні ком-
плексу прав і обов’язків сторін за договором оренди 
земельної ділянки, за основу приймається цільове 
призначення земельної ділянки, тобто, обсяг і характер 
правомочностей сторін залежить від цільового призна-
чення ділянки.

5. Умови збереження стану об’єкта оренди.

6. Умови і строки передачі земельної ділянки орендарю.

Передача земельної ділянки орендарю здійснюється 
шляхом підписання сторонами акту прийому-пере-
дачі, який є невід’ємною частиною договору оренди 
землі.

7. Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві.

8. Існуючі обмеження (обтяження) щодо використання зе-
мельної ділянки.

Наприклад, право земельного сервітуту, тобто право 
третьої особи на обмежене платне чи безоплатне ко-
ристування чужою земельною ділянкою.

Законодавство визначає наступні види земельних сер-
вітутів:

право проходу або проїзду на велосипеді;

право проїзду на транспортному засобі при наяв-
ності дороги;

право прокласти та експлуатувати ЛЕП, трубопрово-
ди та інші лінійні комунікації;

•

•

•
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право прокласти на свою земельну ділянку водо-
провід;

право забору води з природного водоймища і право 
проходу до нього;

право напувати худобу на сусідній земельній ділянці.

Право земельного сервітуту виникає на підставі дого-
вору або рішення суду і вступає в силу з моменту йо-
го реєстрації, аналогічній реєстрації самого договору 
оренди. Необхідно мати на увазі, що право земельного 
сервітуту зберігається і при переході права власності на 
земельну ділянку.

9. Визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкод-
ження або знищення об’єкта оренди чи його частини.

10. Відповідальність сторін.

11. Умови передачі у заставу та внесення до статутного фон-
ду права оренди земельної ділянки.

Невід’ємною частиною договору оренди землі є:

1) план або схема земельної ділянки, яка передається 
в оренду;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображен-
ням обмежень (обтяжень) у її використанні та вста-
новлених земельних сервітутів;

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

4) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

•

•

•
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5) проект відведення земельної ділянки у разі його 
розроблення згідно із законом.

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаєм-
ною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору 
оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Договір оренди землі припиняється в разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) викупу земельної ділянки для суспільних потреб 
та примусового відчуження земельної ділянки 
з мотивів суспільної необхідності в порядку, вста-
новленому законом;

3) поєднання в одній особі власника земельної ділянки 
та орендаря;

4) смерті фізичної особи-орендаря, засудження його 
до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених 
у статті 7 цього Закону (спадкоємців орендаря), від 
виконання укладеного договору оренди земельної 
ділянки;

5) ліквідації юридичної особи-орендаря;

6) відчуження права оренди земельної ділянки заста-
водержателем;

7) набуття права власності на житловий будинок, будів-
лю або споруду, що розташовані на орендованій ін-
шою особою земельній ділянці;

!!
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8) припинення дії договору, укладеного в рамках де-
ржавно-приватного партнерства (щодо договорів 
оренди землі, укладених у рамках такого парт-
нерства).

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою 
сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може 
бути достроково розірваний за рішенням суду в поряд-
ку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому 
порядку не допускається, якщо інше не передбачено 
законом або цим договором.

оренДна плата за землю

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або 
орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки 
земель.

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна 
плата.

Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить 
орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Визначення розміру орендної плати у договорах оренди зе-
мельних ділянок державної та комунальної власності має 
певні особливості, які, зокрема, полягають у нормативно-
му закріпленні мінімальної орендної плати. Так, у п. 288.5. 
ст. 288 Податкового кодексу України зазначено, що розмір 
орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річ-
на сума платежу —
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не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення — 
розміру земельного податку, що встановлюється цим 
розділом;

для інших категорій земель — трикратного розміру зе-
мельного податку.

та не може перевищувати:

для земельних ділянок, наданих для розміщення, будів-
ництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергети-
ки, які виробляють електричну енергію з відновлюваних 
джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру 
таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі 
пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні ме-
режі), — 3% нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, які перебувають у державній або 
комунальній власності та надані для будівництва та/або 
експлуатації аеродромів — чотирикратний розмір зе-
мельного податку, що встановлюється цим розділом;

для інших земельних ділянок, наданих в оренду, — 12% 
нормативної грошової оцінки.

Таким чином, з дати набрання чинності Податковим кодексом 
України (1 січня 2011 року) при визначенні цієї істотної умови 
договору оренди землі державної і комунальної власності сто-
рони мають враховувати, що орендна плата не може бути мен-
шою мінімального розміру, встановленого Податковим кодек-
сом України.

Разом з тим, непоодинокі випадки, коли договір оренди землі 
був укладений до набрання чинності Податковим кодексом Ук-

•

•

•

•

•



�

 

раїни. При цьому розмір орендної плати у таких договорах ви-
значений у фіксованій сумі, а умови, які передбачають автома-
тичну зміну орендної плати у разі збільшення розміру земельно-
го податку, відсутні. Якщо розмір орендної плати у таких догово-
рах є меншим, ніж це встановлено ст. 288 Податкового кодексу 
України, до таких договорів повинні бути внесені зміни в частині 
встановлення розміру орендної плати згідно з вимогами п. 288.5 
ст. 288 Податкового кодексу України.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю вста-
новлюються за угодою сторін у договорі оренди між орендодав-
цем (власником) і орендарем.

У разі, якщо орендодавцем землі є відповідна місцева рада, 
то орендар, уклавши з нею договір на оренду землі, самостійно 
сплачує орендну плату за землю на бюджетний рахунок відповід-
ної ради, на території якої знаходиться земельна ділянка. Розмір 
орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної 
власності не може бути меншим відповідного розміру земель-
ного податку і справляється винятково в грошовій формі.

У випадку, коли орендодавцем є власник землі, то орендар, ук-
лавши договір на оренду землі, сплачує власнику орендну плату 
за землю, а власник, у свою чергу, сплачує на бюджетний раху-
нок відповідної ради, на території якої знаходиться земельна ді-
лянка, земельний податок.

Законодавством передбачено єдиний порядок проведення 
щорічної індексації грошової оцінки земель та доведення її до 
відома власників земельних ділянок і землекористувачів.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки розраховується 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1278 від 
23 листопада 2011 року «Про Методику нормативної грошової 
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оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 
земель населених пунктів)» та Постанови Кабінету Міністрів 
України № 213 від 23 березня 1995 року «Про Методику нор-
мативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів».

пільги

Чинним законодавством не передбачено жодних пільг при при-
ватизації земельної ділянки, при оформленні земельних актів 
й кадастрового номеру та укладенні договору оренди земель-
ної ділянки.

Чинним Податковим кодексом України передбачено пільги 
при платі за землю, а саме податку за землю та орендної плати 
за землю.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 281 Податкового кодексу Украї-
ни від сплати податку на землю звільняються:

1) інваліди І та ІІ групи;

2) фізичні особи, які виховують 3-х і більше дітей віком 
до 18 років;

3) пенсіонери (за віком);

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»;

!!
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5) фізичні особи, визнані такими, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки для таких 
верств населення поширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах граничних норм (ч. 2 
ст. 281 Податкового кодексу України):

для ведення особистого селянського господарства — 
у розмірі не більше як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки): 
у селах — не більш як 0,25 гектара; у селищах — не більш 
як 0,15 гектара; у містах — не більш як 0,1 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 
0,1 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 
0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він 
звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає 
за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на 
пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, 
що настає за місяцем, в якому втрачено це право (ч. 2 ст. 284 
Податкового кодексу України).

Реєстраційна служба Чугуївського міськрайонного управління 
юстиції знаходиться за адресою:

м. Чугуїв, вул. Перемоги, буд. 37.

Для одержання детальної інформації про порядок та графік ро-
боти звертатись за телефоном (05746) 2-24-09.

•

•

•

•

•



 

•

Буклет видано в рамках проекту «Продовження діяльності «Центру 
правової інформації та консультацій в місті Чугуєві та Чугуївському 
районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною групою, за фі-
нансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою 
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можли-
востей бідних верств населення».

Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надан-
ня правової інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району, 
укладеного 14.01.2013 р. між «Центром правової інформації та консуль-
тацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією та Чугуївською район-
ною радою, а також Меморандуму про співпрацю в галузі надання пра-
вової інформації та консультацій мешканцям м. Чугуєва, укладеного 
31.05.2013 р. між Чугуївською правозахисною групою та Виконавчим комі-
тетом Чугуївської міської ради.

Відомості в цьому буклеті відповідають законодавству станом на січень 
2014 р. та мають інформаційний характер. Розбір конкретних ситуацій 
потребує консультацій з фахівцем у галузі права.

Центр правової інформації та консультацій ЧПГ: 
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-179-38-22

Наклад 500 прим. 
Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи 
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