
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
___________________ сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від __________________року                 № ___                     ПРОЕКТ  

   м. Чоп 

 

 Про затвердження Положення про  

земельний сервітут 

та порядок визначення плати за землю  

при встановленні земельного сервітуту 

 

        Відповідно  до глави 16  Земельного кодексу України, ст. 551 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України « Про державний земельний 

кадастр», Закону України « Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», згідно п.п. 34 п.1 ст.26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши 

подання відділу земельних відносин, згідно  протоколу комісії з питань 

земельних відносин та містобудування від  _____________р. № ____, 

Чопська міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Положення про земельний сервітут та порядок визначення 

плати за землю при встановленні земельного сервітуту (Додаток №1). 

2. Затвердити Типовий договір сервітутного землекористування 

(Додаток №2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово–комунального господарства (Гіжан І.С.), 

відділ земельних відносин (Голод О.В.) та комісію з питань земельних 

відносин та містобудування  (Комоні Л.Л.). 

 

 

Міський голова                             Самардак В.В.  

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення __ сесії 7 

скликання Чопської міської ради від 

______________ 20___ року № __ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при 

встановленні земельного сервітуту 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Конституції України, ст. 16 

Закону України « Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів», ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, 

ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.551 

Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», і визначає порядок 

нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними 

ділянками. 

1.2.Відповідно до статті 98 Земельного кодексу України право земельного 

сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на 

обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою 

(ділянками). 

1.3. Сприяючи розвитку галузі містобудування та землеустрою в інтересах 

територіальної громади м.Чоп, виникає необхідність вдосконалення обліку 

земель комунальної власності, через встановлення платного або безоплатного 

сервітутного використання земель комунальної власності, на які 

накладаються обмеження у вигляді земельного сервітуту, а саме: 

а)право проходу та проїзду на велосипеді; 

б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 

в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм); 

в-1) право на будівництво та розміщення об’єктів нафтогазовидобування; 

в-2) право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту; 

г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної 

водойми або через чужу земельну ділянку; 

г-1) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної 

інфраструктури меліоративних систем; 

ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 

земельну ділянку; 

д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; 

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; 

є) право прогону худоби по наявному шляху; 

ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 



з) інші земельні сервітути. 

1.4. До інших земельних сервітутів входить: 

Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим 

майном полягає у можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, 

прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, 

забезпечення водопостачання, меліорації тощо. 

1.5.Сервітутне землекористування  встановлюється 

Чопською міською  радою (далі – міська рада) у разі недоцільності, 

неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх 

землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального 

використання на даній категорії земель. 

1.6.Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. Строк дії 

земельного сервітуту, що встановлюється договором між особою, яка 

вимагає його встановлення, та власником/користувачем не може бути 

більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування 

землекористувачу. 

 

1.7.Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. 

 

1.8. Державна реєстрація прав сервітуту, які поширюються на частину 

земельної ділянки, здійснюється після внесення відомостей про таку частину 

до Державного земельного кадастру. 

 

1.9.Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника 

земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав 

володіння, користування та розпорядження нею. 

 

1.10.Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для 

власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений. 

2. Об’єкти сервітутного використання земельних ділянок 

 

2.1. Передачі в сервітутне користування підлягають земельні ділянки, що 

перебувають у власності територіальної громади м. Чоп або в постійному 

користуванні комунальних/державних підприємств, організацій але не 

можуть передаватися в оренду та приватну власність відповідно до 

нормативно правових актів; неможливості поділу на частини в натурі 

земельної ділянки; недоцільності вилучення від основного землекористувача 

частини території. 

 

3. Порядок оформлення сервітутного використання 

земельної ділянки 



 

3.1.Зацікавлена особа, яка має намір отримати земельну ділянку за договором 

сервітуту, подає заяву/клопотання про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, з зазначенням виду сервітуту та орієнтовну площу земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, на ім’я міського 

голови Чопської міської ради.  

 

3.2.Заява/клопотання реєструється у Чопській міській раді. До заяви 

додаються графічні матеріали з відображенням земельної ділянки або її 

частини, на яку буде поширюватися обмеження (сервітут). 

 

3.3.Заява/ клопотання розглядаються на засіданні постійної депутатській 

комісії з питань земельних відносин та містобудування Чопської міської ради 

та в подальшому, з урахуванням пропозиції зазначеної комісії, виноситься на 

розгляд засіданні чергової сесії Чопської міської  ради.  

 

3.4.Рішення сесії Чопської міської ради про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки(далі- технічна документація), на яку поширюється право 

сервітуту є підставою для розроблення такої документації. 

 

3.5.В разі виготовлення технічної документації, до Чопської міської ради 

подається заява/клопотання про розгляд такої документації та укладання 

договору сервітуту з зазначенням у заяві/клопотанні строк договору 

сервітуту. 

 

3.6.Заява/клопотання розглядається на засіданні постійної депутатській 

комісії з питань земельних відносин та містобудування Чопської міської ради 

та в подальшому, з урахуванням пропозиції зазначеної комісії, виноситься на 

розгляд засіданні чергової сесії Чопської міської  ради.  

 

3.7.На засіданні чергової сесії Чопської міської ради приймається рішення 

про затвердження технічної документації та умови надання земельної 

ділянки за договором сервітутом відповідно до даного Положення. 

 

3.8.Сервітутне використання оформляється між власником земельної ділянки 

та користувачем у вигляді Договору сервітуту (Додаток №1). 

 

4. Порядок встановлення земельних сервітутів 

 

4.1. Земельний сервітут встановлюється договором між особою, яка вимагає 

його встановлення, та власником (землекористувачем) земельної ділянки, 

законом, заповітом або рішенням суду. 

4.2.Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, 

встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. 



4.3. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та 

не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей 

сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. 

4.4.Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну 

ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 

 

4.5.Земельний сервітут не підлягає відчуженню. 

  

5. Плата за користування земельною ділянкою на підставі договору 

сервітуту 

5.1. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений 

земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах яких 

встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не 

передбачено законом. 

5.2. Договір сервітуту може бути платним або безоплатним. 

  

5.3.У безоплатне користування на підставі договору сервітуту надаються 

земельні ділянки для комунальних підприємств, організацій під всі види 

сервітутів. 

 

5.4.У безоплатне користування на підставі договору сервітуту надаються 

земельні ділянки юридичним, фізичним особам та громадянам під наступні 

види сервітутів: 

а) право проходу та проїзду на велосипеді; 

б) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної 

водойми або через чужу земельну ділянку; 

в) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через 

сусідню земельну ділянку; 

г) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;о проходу до 

природної водойми; 

д) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; 

є) право прогону худоби по наявному шляху. 

5.5.У платне користування на підставі договору сервітуту надаються земельні 

ділянки юридичним, фізичним особам та громадянам під наступні види 

сервітутів: 

а) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 

б) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм); 

в) право на будівництво та розміщення об’єктів нафтогазовидобування; 

г) право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту; 

д) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної 

інфраструктури меліоративних систем; 

е) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 



є) інші земельні сервітути, в тому числі право користування чужою 

земельною ділянкою або іншим нерухомим майном полягає у можливості 

проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації 

ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, 

меліорації тощо. 

 

5.6.Плата за користування земельною ділянкою на підставі договору 

сервітуту становить ____6_____% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в рік. 

5.7.Плата за Договором здійснюється виключно в грошовій формі, у 

безготівковому порядку на рахунок Чопської міської ради. 

5.8.Строк дії земельного сервітуту, що встановлюється договором між 

особою, яка вимагає його встановлення, та землекористувачем, не може бути 

більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування 

землекористувачу. 

 

6. Припинення дії земельного сервітуту 

6.1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках: 

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах 

якого він встановлений, та власника земельної ділянки; 

б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут; 

в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; 

г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут; 

ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років; 

д) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 

 

6.2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний 

сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у 

випадках: 

а) припинення підстав його встановлення; 

б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання 

земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим 

призначенням. 

 

 

Міський голова        В.Самардак 

 

 

 



Додаток 2 до рішення __ сесії 7 

скликання Чопської міської ради від 
______________ 20___ року № __ 

 

ДОГОВІР 

СЕРВІТУТНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

м. Чоп                                                                           «____» ___________20__ р.  
 

_______________________________________, в особі ____________________

__________________________________, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі – 
Власник), та 

______________________________________________ в особі _____________

______________________, що діє на підставі ____________________________ 
(надалі – Землекористувач), з іншої сторони, а разом надалі – Сторони, 

уклали цей Договір про нижченаведене: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим договором, на підставі Положення про земельний сервітут та 

порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, 

затвердженого рішенням Чопської міської ради від ____________ 2019 року 
№ ___, рішення Чопської міської ради __ скликання № ___ від 

_______________ року, Власник встановлює Землекористувачу право 

користування земельною ділянкою, зазначеною в пункту 1.3. цього договору 

(далі – земельна ділянка), на праві земельного сервітуту. 
1.2. Сервітут встановлюється для забезпечення можливості 

Землекористувача здійснити ________________________ на земельну ділянку 

за кадастровим номером________________________, яка належить Власнику. 
1.3. Земельна ділянка розміром ___________ га, розташована за адресою: 

_______________, кадастровий номер ____________________ (далі – 

земельна ділянка Власника), перебуває у власності Чопської міської ради.  

1.4. В межах земельних сервітутів, встановлених цим Договором, 
Землекористувачу надається право користування земельною ділянкою 

Власника виключно для цілей та в порядку, передбаченому цим Договором. 

Використання Землекористувачем земельної ділянки Власника іншим чином, 

ніж передбачено у цьому Договорі, заборонено. 
 

2. ТЕРМІН ДІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ 

2.1. Земельний сервітут встановлюється терміном на ____ років. 
2.2. Термін дії сервітуту – з дати державної реєстрації права земельного 

сервітуту, які виникають на підставі рішення Чопської міської ради __ 

скликання № ___ від _______________ року. 

2.3. Після закінчення терміну дії Договору Землекористувач має переважне 
право на поновлення Договору на новий термін, якщо інше не передбачено 

цим Договором. У такому разі зацікавлена сторона повинна письмово 

повідомити другу сторону про намір щодо продовження дії Договору на 
новий термін не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення. 



 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Протягом терміну, вказаного у пункті 2.1 цього Договору, Власник 

надає Землекористувачу наступні земельні сервітути: 

3.1.1. (Вид земельного сервітуту). 
3.2. Сфера дії земельного сервітуту поширюється виключно на частину 

земельної ділянки Власника, визначену  у пункті 1.3. цього Договору. 

Користування Землекористувачем іншою частиною земельної ділянки 

Власника забороняється. 
3.3. Власник зобов’язується: 

3.3.1. не здійснювати Землекористувачу перешкод в користуванні земельним 

сервітутом на умовах цього Договору. 

3.4. Власник має право: 
3.4.1. тимчасово обмежувати користування Землекористувачем сервітутами в 

разі, якщо це є необхідним для ліквідації, усунення наслідків аварій систем 

тепло-, водо-, електропостачання тощо; 
3.4.2. вимагати від Землекористувача належного виконання останньою своїх 

обов’язків за цим Договором; 

3.5. Землекористувач зобов’язаний: 

3.5.1. дотримуватись правил добросусідства; 
3.5.2. не проводити на частині земельної ділянки Власника, визначеної у 

додатку 1.3. до цього Договору, будь-якої діяльності, яка не передбачена цим 

Договором; 
3.5.3. своєчасно та в повному обсязі сплачувати на рахунок Власника плату 

за встановлення земельного сервітуту; 

3.5.4. не здійснювати будь-яких дій, які можуть призвести для погіршення 

стану земельної ділянки Власника, а також права та охоронюваним законом 
інтересам Власника; 

3.5.5. не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних 

характеристик та екологічного стану земельної ділянки Власника; 
3.5.6. не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним 

і юридичним особам; 

3.5.7. відшкодувати Власнику понесені останнім збитки в зв’язку з 

погіршенням якості земельної ділянки Власника в результаті своєї діяльності; 
3.5.8. не допускати користування земельними сервітутами з порушенням 

терміну їх дії; 

3.5.9. при користуванні земельними сервітутами дотримуватись вимог 
протипожежної, екологічної санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо 

охорони земель, охорони праці тощо; 

3.5.10. негайно повідомляти Власника про всі випадки псування земельної 

ділянки Власника, вчинення дій, які призвели або можуть призвести до 
погіршення її властивостей; 

3.5.11. у день припинення дії договору припинити користування сервітутами. 

3.6. Землекористувач має право: 
3.6.1. користуватись земельними сервітутами на умовах, визначених цим 

Договором; 

3.6.2. вимагати від Власника належного виконання ним свої обов’язків. 

 
4. ПЛАТА ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ 



 

4.1. Плата за земельний сервітут сплачується землекористувачем у грошовій 
формі. 

4.2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ________ та 

підлягає щорічній індексації. 
4.3. Плата вноситься землекористувачем у вигляді грошової суми на рахунок 

Чопської міської ради Закарпатської області, у розмірі ______ % (відповідно 

до Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю 

при встановленні земельного сервітуту, затвердженого рішенням ___ сесії 
___ скликання від __________ р. №__), від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, визначеної в пункті 4.2. цього Договору, з розбивкою 

річної суми плати щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за 

останнім календарним днем звітного місяця. 
4.4. У разі визнання Договору сервітутного землекористування недійсним, 

одержана Власником плата за фактичний строк дії земельного сервітуту не 

повертається. 
4.5. Розмір плати становить в рік ___________ або ____________ в місяць. 

4.6.  

5. ЗМІНА УМОВ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною 
згодою сторін та оформлюється додатковою угодою. 

5.2. Дія Договору припиняється у разі: 

5.2.1. закінчення строку, на який його було укладено; 
5.2.2. ліквідації юридичної особи – Землекористувача; 

5.2.3. смерть фізичної особи – Землекористувача; 

5.2.4. невикористання сервітуту протягом ___ років; 

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.  
5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 

5.3.1. взаємною згодою; 

5.3.2. рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання 
другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок 

знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її 

використанню; 

5.4. Після закінчення терміну дії Договору про сервітутне 
землекористування, припинення або розірвання Договору, Землекористувач 

зобов’язаний у десятиденний строк повернути Власнику земельну ділянку, на 

яку був встановлений земельний сервітут у стані не гіршому у порівнянні з 
тим, у якому він її одержав. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного закону та цього Договору.  

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, 
якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

У разі виникнення розбіжностей (спорів) між сторонами в процесі виконання 

цього договору сторони вживають заходів до врегулювання спірних питань 

шляхом переговорів. При недосягненні згоди спір вирішується у судовому 
порядку. 



 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 

Право земельного сервітуту вважається набутим землекористувачем з 

моменту державної реєстрації такого права. 
7.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є 

його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони 

викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

7.3. Сторони дають згоду на обробку одна одною їх персональних даних, 
які стали відомі в ході укладення та виконання даного Договору, відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних».  

7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології, українською мовою у 2 х примірниках, які мають однакову 
юридичну силу і надаються по одному кожній стороні і один – органу, який 

буде здійснювати державну реєстрацію права земельного сервітуту. 

7.5. Всі витрати, пов’язанні з укладенням та виконанням цього Договору та 
додаткових угод (у разі їх укладання у подальшому) бере на себе 

Землекористувач. 

7.6. Взаємовідносини Сторін за Договором, які неврегульовані цим 

Договором, регулюються чинним законодавством України. 
 

Реквізити сторін  

Власник: 
Чопська міська рада  Закарпатської  

обл. 

89502, м. Чоп, вул. Берег, 2 

Код юридичної особи : 04053737 
р/р 354110580387778 в ГУДКСУ у 

Закарпатській області 

МФО:812016 
 

Від Власника:                                                   

__________________  

 Землекористувач: 
Назва фізичної чи юридичної особи 

Місцезнаходження фізичної або 

юридичної особи 

Код фізичної або юридичної особи 
 

 

 
 

Від Землекористувача: 

_________________  

М. П.  М. П. 

 



Аналіз регуляторного впливу  

Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за 

землю при встановленні земельного сервітуту 

 

Відповідно до актів Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постанови 

Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р. 

Назва регуляторного акту:  Положення про земельний сервітут та 

порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту 

Регуляторний орган: Чопська міська рада 

Розробники документа: відділ земельних відносин 

Відповідальна особа: Голод Олександр Володимирович 

Контактний телефон: 71-12-42 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається вирішити шляхом 

прийняття положення 

На даний час на законодавчому рівні не визначено порядок визначення 

плати за землю при встановленні земельного сервітуту для видів сервітутів, 

передбачених ст. 100 Земельного кодексу України. У зв’язку з цим, при 

врегулюванні відносин щодо користування чужою земельною ділянок 

виникають проблеми  з визначення плати за користування на підставі 

договору сервітуту. 

З метою вирішення зазначеної проблеми, необхідно встановити порядок, 

який дасть можливість особам, які використовують земельні ділянки на 

підставі договору сервітуту, використовувати їх на рівних умовах в межах 

чинного законодавства. 

 

2. Цілі Положення 

Мета Положення є врегулювання земельних відносин між Чопською 

міською радою, як власником земельних ділянок комунальної форми 

власності та фізичними,  юридичними особами та громадянами щодо 

користування земельними ділянками на правах сервітуту. 

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 

Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від 

регулювання. 

Ця альтернатива не може бути прийнятною для Чопської міської ради, 

оскільки не буде  дотримана вимога глави 16 (Право земельного сервітуту ). 



Друга альтернатива — прийняття рішення про затвердження 

Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю 

при встановленні земельного сервітуту. 

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог Законів України 

`Про місцеве самоврядування в Україні” Бюджетного та Податкового 

кодексів України та забезпечить додаткові надходження до міського 

бюджету.  

Обраний спосіб: 

- відповідає вимогам чинного законодавства; 

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання земельних відносин; 

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики. 

4. Механізм та заходи 

   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і 

відповідні заходи запровадження цього регуляторного акту дозволить 

встановити сервітутне користування чужою земельною ділянкою, яку 

неможливо надати  в оренду та/або в приватну власність відповідно до 

чинного законодавства; неможливості поділу на частини в натурі земельної 

ділянки; недоцільності вилучення від основного землекористувача частини 

території. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

 

Цілі прийняття спрямовані на забезпечення дотримання суб’єктами 

господарювання вимог чинного законодавства за рахунок: 

- відповідність положень даного регуляторного акту нормам чинного 

законодавства; 

- прозорість порядку визначення розміру плати за встановлення 

земельного сервітуту; 

- чітке визначення суб’єктів господарювання їх прав і обов’язків, на які 

розповсюджуються положення даного регуляторного акту.  

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту 

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА  збільшення надходження до бюджету від 

плати   за землю з урахуванням 

надходжень плати за встановлення 

особистого земельного сервітуту; 

більш ефективне використання земель 

міста. 



    ЮРИДЧИНІ,ФІЗИЧНІ ОСОБИ   

    ТА ГРОМАДЯНИ Оформлення права користування чужою 

земельною ділянкою в межах чинного 

законодавства. 

7. Показники результативності регуляторного акту 

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного 

акту будуть: 

 

- надходження коштів до міського бюджету від плати а землю за 

користування земельними ділянкам на праві сервітуту; 

- кількість суб’єктів господарювання, з якими будуть укладені договори 

про встановлення особистого земельного сервітуту. 

 

7. Строк дії акту 

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого 

регуляторного акта не обмежений із можливістю внесення до нього та його 

відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках. 

 

8. Визначення  заходів, з допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності акта 
 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

проведено до дня набрання чинності регуляторного акта. 

 Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до 

дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення 

визначеного строку. 

 Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 

відділом земельних відносин Чопської міської ради. 

 Відстеження розміру надходжень до міського бюджету та кількості 

суб'єктів підприємницької діяльності — платників договорів сервітуту буде 

здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої Головним управлінням 

ДПС Закарпатської області. 

Начальник відділу земельних відносин    О.Голод 



Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Чопської міської 

ради Закарпатської області «Про затвердження Положення про 

земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при 

встановленні земельного сервітуту» 

 

Дане рішення розроблено відповідно до Конституції України, ст. 16 

Закону України « Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів», ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, 

ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.551 

Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», і визначає порядок 

нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними 

ділянками. 

 

Цілі регулювання: 

 

Мета Положення є врегулювання земельних відносин між Чопською 

міською радою, як власником земельних ділянок комунальної форми 

власності та фізичними,  юридичними особами та громадянами щодо 

користування земельними ділянками на правах сервітуту. 

 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на 

офіційному сайті Чопської міської ради у мережі Інтернет у розділі 

«Регуляторна політика». 

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 1 місяця з дня 

оприлюднення даного повідомлення: Адреса: 89502, Україна, Закарпатська 

область, м. Чоп, вул. Берег, 2, Телефон: 380-312-71-12-42, 71-19-90; Факс: 

380-312-71-12-42; chop-rada.gov.ua. 

Відповідальна особа – Начальник відділу земельних відносин  Чопської 

міської ради Голод О.В. 

 



Проєкт  рішення  розроблено                       Відділ земельних відносин__________________             

               (Найменування виконавчого органу міської ради) 

Голод О.В.                                                     __підпис___                                                         _______________________________ 
    (Прізвище та ініціали керівника)                                          (Підпис)                  (Дата)           

 

ПОГОДЖЕНО : 

 

Заступник міського голови           Гіжан І.С.           __підпис___        ___________________                           

                                                                                                                                                              (Дата) 

 

Секретар міської ради                   Чолавин М.В.        __підпис___        ___________________                           

                                                                                                                                                              (Дата) 

 

Начальник правового відділу     Островська О.М.    __підпис___       ___________________                           

                                                                                                                                                              (Дата) 

 

 

Проєкт рішення підлягає оприлюдненню:  без адреси         _______підпис___                 

                                                                                                                                                        (Підпис розробника)  

Проєкт рішення оприлюднено: 
 

Провідний спеціаліст з інформаційного забезпечення  та зв’язків 

з громадськістю організаційного відділу             Пилип М.В.      підпис    04.01.2020 р.                   

                                                                                                                                                                                                (Дата оприлюднення) 

Проєкт рішення зареєстровано: 

 

Провідний спеціаліст з інформаційного забезпечення  та зв’язків 

з громадськістю організаційного відділу    Пилип М.В.      підпис     №4/03-49 від  04.01.2020р. 

                                                                                                                                                     (№ з/п та дата реєстрації) 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, СЛУЖБОВИХ ТА ІНШИХ 

ОСІБ,  ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ РІШЕННЯ 

 

Посадова особа, яка підготувала рішення -   Голод О.В.                      ___71-12-42_______ 

                           (Прізвище та ініціали)               (Номер службового телефону) 

 

№ 

п/п 

Найменування підприємства, установи, організації; прізвище, ініціали, та 

посада для службових та інших осіб 

Кількість 

примірників 

1. Відділ земельних відносин  

   

   

   

   

   

   



 

                                                         
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

 

 

 

24.12.2019 р. 
 

                                                 Міському голові  

                     п. Самардак В.В.             
           

 

 

 

Подання 
                                                    

    Прошу Вас, винести на розгляд чергового засідання сесії Чопської міської 

ради  проект рішення «Про затвердження Положення про земельний сервітут та 

порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту» 

основною метою прийняття данного рішення  є врегулювання земельних відносин 

між Чопською міською радою, як власником земельних ділянок комунальної форми 

власності та фізичними,  юридичними особами та громадянами щодо користування 

земельними ділянками на правах сервітуту. 

 

 

 

 

Начальник земельного відділу Олександр Голод 
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