НОВИНИ

Майже 14,4 мільйона гривень надійшло до місцевих бюджетів
від&nbsp; продажу земельних ділянок і прав на земельні
ділянки у 2019 році

Набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Порядку ведення Державного земельного
кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 710 “Про внесення змін
до Порядку ведення Державного земельного кадастру” набрала чинності 19 березня
2019 року.

Внесеними змінами поліпшено правове регулювання у сфері ведення Державного
земельного кадастру в частині запровадження вдосконаленого механізму надання
адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної
реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в
електронній формі з застосуванням веб-технологій, із використанням особистого
електронного цифрового підпису.

Відтепер фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку,
отримують можливість подати відповідну заяву й необхідну документацію через
розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.

Також спрощено процедуру державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням
принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які
зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із
заявами й документами через центри надання адміністративних послуг до державних
кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних
уточнень), і, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. Водночас
залишається можливість подання до державного кадастрового реєстратора відповідних
документів щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру .
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Крім того, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних
ділянок постановою Уряду запроваджено он-лайн моніторинг розгляду всіх видів заяв,
що опрацьовуються в Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу
нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів та
отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі
надання адміністративних послуг.

Про роботу зі зверненнями громадян

Керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
протягом першого кварталу 2019 року проведено 12 особистих прийомів громадян, із них
3 виїзні. Загалом було прийнято 34 громадяни, що звернулися із актуальних питань
землеустрою і землевпорядкування, щодо надання роз`яснень чинного земельного
законодавства України, стосовно порушення строків розгляду звернень та
неправомірних відповідей на думку заявників тощо. Громадяни скаржаться на діяльність
окремих працівників, зокрема сільських рад, районних державних адміністрацій, міських
рад та територіальних структурних підрозділів Головного управління.

При розгляді звернень не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або
неточних відповідей. Триває робота з проведення аналізу причин надходження
повторних звернень громадян та вживаються заходи щодо недопущення безпідставних
відмов у задоволенні законних вимог заявників.

Загалом у першому кварталі 2019 року до Головного управління надійшло 188 звернень,
з яких розглянуто 177 та 11 перебувають на розгляді.

Також Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області у
передбачений законодавством термін розглядаються звернення, що надходять через
Кіровоградський обласний контактний центр. Так, протягом зазначеного періоду до
Головного управління надійшло 32 таких звернення, із яких 9 перебувають на розгляді.
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Через автоматизовану систему електронного діловодства з Гарячої лінії
Держгеокадастру України надійшло 15 звернень громадян, які розглянуто у строки,
визначені законодавством.

Через інтернет-кабінет надійшло 7 звернень громадян з Урядового контактного центру,
із яких 2 перебувають на розгляді.

На офіційному веб-сайті оприлюднено узагальнені відомості про організацію роботи зі
зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, постійно
інформується населення про заходи, які вживаються для вирішення проблем, які
хвилюють громадян.

Прес-служба Головного управління

Держгеокадастру у Кіровоградській області

З 19 березня реєструвати земельну ділянку можна онлайн

19 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року
№710
,
якою
внесено зміни
до Порядку ведення Державного земельного кадастру та яка дозволяє реєструвати
земельні ділянки онлайн.

Тобто тепер фізичні і юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку,
можуть подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої
документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника. А він цю заяву про
проведення державної реєстрації земельної ділянки подає в електронній формі з
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використанням особистого електронного цифрового підпису.

Будь-яка фізична або юридична особа за умови ідентифікації з використанням ЕЦП або
іншого альтернативного засобу ідентифікації може отримувати викопіювання з
картографічної основи Державного земельного кадастру в режимі онлайн з можливістю
її друку на своєму комп’ютері для подальшого використання при підготовці
землевпорядної документації.

Також спрощується процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням
принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які
зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із
заявами та документами через центри надання адміністративних послуг до державних
кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних
уточнень), та, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. Водночас
залишається можливість подання відповідних документів щодо внесення відомостей до
Державного земельного кадастру до Державного кадастрового реєстратора.

Постанова деталізує підстави для відмови у внесенні відомостей до Державного
земельного кадастру. Крім того, з метою недопущення порушень під час державної
реєстрації земельних ділянок постановою уряду запроваджується онлайн моніторинг
розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному кадастрі.
Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан
готовності необхідних документів та отримувати актуальну інформацію про можливість їх
одержання у відповідному Центрі надання адміністративних послуг.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
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Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.12.20178 № 605
«Про внесення змін до додатка 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
26.12.2018 за № 1471/32923, додаток 1 до зазначеного Порядку викладено в новій
редакції.

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Кіровоградській області становить
31888,00 грн (визначено станом на 01.01.2018).

Відповідно до пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України, проводилась загальнонаціональна (всеукраїнська)
нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Роботи із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення виконані в повному обсязі відповідно до Порядку
проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 № 105.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 552
« Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської)
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено
відповідну технічну документацію. Наказ набирає чинності з 01.01.2019.

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності
(крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів)
використовуються виключно відомості про загальнонаціональну (всеукраїнську)
нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.

Значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2018 рік
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Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (в редакції Закону України від 23.11.2018 № 2628 – VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів») індекс
споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених
пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із
значенням 100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення
за 2018 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно
залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти
індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік –
1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035,
2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік –
1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь)
та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні
насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження,
сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського
призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

З 1 січня 2019 року набув чинності закон про нові правила
використання сільгоспземель
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1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня
2018 року, повідомляє Укрінформ.

Новим Законом розширено можливості органів місцевого самоврядування і врегульовано:
- передачу земель
колективної власності ліквідованих колективних
сільськогосподарських
підприємств до комунальної власності;
- процес
завершення допаювання до 2025 року сільськогосподарських угідь з
обов’язковою передачею несільськогосподарських угідь у комунальну власність.

Законом також віднесено лісосмуги до земель сільськогосподарського призначення і
врегульовано їх передачу в оренду. Громада може створити комунальне підприємство і
закріпити лісосмуги у постійному користуванні. Це дозволить зберегти їх від знищення.

Із набранням Законом чинності право орендувати польові дороги надано усім орендарям
масивів, але при цьому не можна обмежувати доступ інших орендарів до земельних
ділянок.

Закон передбачає можливість обмінювати земельні ділянки державної і комунальної
власності, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на
рівноцінні земельні ділянки приватної власності у тому ж масиві. Зокрема, Законом
передбачено, що на період дії мораторію на продаж сільгоспземель обмін дозволяється
лише на рівноцінну земельну ділянку. Рівноцінною Закон визначає земельну ділянку,
нормативна грошова оцінка якої є рівною, або відрізняється не більше, ніж на 10%.

Законом також уточнюється, хто може ініціювати інвентаризацію земель. Така
можливість є у власників, орендарів земель або міської/селищної/сільської ради.
Інвентаризація надасть можливість громадам виправити всі помилки для внесення
земельних ділянок до Держгеокадастру. Виявлені при інвентаризації нерозподілені
земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за
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рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду
для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права
власності на таку земельну ділянку.

Більше 2,5 млн гривень щорічно надходитиме до сільських рад завдяки земельним
торгам, проведеним у листопаді 2018 року на Кіровоградщині

Упродовж листопада 2018 року аграрії Кіровоградщини придбали права оренди на 27
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна
площа – 510 га.

Дані земельні ділянки розташовані на територіях Благовіщенського, Вільшанського,
Гайворонського, Голованівського, Знам’янського, Новоархангельського,
Новгородківського, Олександрівського, Компаніївського, Устинівського, Онуфріївського
районів. Використовуватися вони будуть для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.

Найдорожче під час торгів продані права оренди на земельні ділянки в адміністративних
межах Івангородської сільської ради Олександрівського району площею 33,87 га
пасовищ, де стартова ціна піднялася до 79,96% від нормативної грошової оцінки та
становить 160,040 тисячі гривень, та на території Молдовської сільської ради
Голованівського району площею 45,82 га ріллі, де стартова ціна піднялася до 54% від
нормативної грошової оцінки та становить 750,304 тисячі гривень.

Завдяки земельним торгам, проведеним у листопаді 2018 року, до бюджетів місцевих
громад щорічно надходитиме 2,547 млн гривень. Дані кошти громади зуміють
використовувати на розвиток власних територій.

Довідково.

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України
«Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про
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лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових
номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі
«Земельні аукціони».

Шановні громадяни та професіонали земельного ринку!

Нагадуємо, що на сайті Держгеокадастру доступні онлайн-послуги у сфері земельних
відносин. Функціонал дає можливість просто, зручно та оперативно отримати найбільш
потрібні довідки та документи.

За допомогою веб-сервісу e.land.gov.ua можна замовити адміністративні та отримати
сервісні
електронні послуги Держгеокадастру ,
зокрема:

отримати відомості Державного земельного кадастру, витяг з технічної документації про
нормативну грошову оцінку землі, відомості про права власності на земельні ділянки,
інформацію про осіб, що переглядали відомості щодо прав власності на земельну ділянку,
довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл, подати
заяву з надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, оформити запит
на отримання документації із землеустрою з Державного фонду документації із
землеустрою.

Щоб скористатись функціоналом, необхідно зареєструватися та авторизуватися в
електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового
підпису, платіжної картки банку (BankID) або через мобільного оператора (MobileID).
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Без авторизації можна замовити отримання кваліфікаційного сертифіката та дубліката
кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, а також отримати витяги з
Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, Державного реєстру
сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Сертифіковані інженери-землевпорядники за допомогою веб-сервісу e.land.gov.ua
можуть оформити заяву про державну реєстрацію земельної ділянки, заяву про
внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, подати на
погодження проект землеустрою.

Окремі види електронних послуг, наприклад замовлення витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, можна замовити безпосередньо з Публічної
кадастрової карти
(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).

Запровадження електронних послуг як частини політики детінізації та боротьби з
корупцією в сфері земельних відносин є одним із головних пріоритетів у діяльності
Держгеокадастру. На сьогодні уже 15 адміністративних послуг доступні громадянам
онлайн.
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