
КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Як зупинити
продаж природи
на земельних
аукціонах



Дедалі частіше місцеві жителі та активісти шукають можливості 
долучитися до боротьби з оранками на природних територіях.

Для цього передусім слід знати, як перевіряти, чи не продадуть ці луки, 
пасовища, сіножаті та степи під оранку.

На сайті Держгеокадастру за посиланням є перелік земельних аукціонів.

Заходимо на сайт.
Обираємо потрібну область і район.

Увага: райони можуть вказуватися за старим
адміністративно-територіальним поділом.

2

1

Обираємо аукціон (той, що вже відбувся, чи той, що запланований)
і двічі натискаємо на номер аукціону.

Відкривається вікно з переліком ділянок.
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http://www.torgy.dazru.gov.ua/auction
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Тут уже доступні кадастрові номери ділянок.
За допомогою кадастрової карти перевіряємо, де саме
розташована та чи інша ділянка.
Тут її можна знайти за унікальним кадастровим номером,
через пошук.
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На жаль, супутникові знімки на кадастровій карті є застарілими.
Тому ми рекомендуємо перевірити стан ділянки на більш
актуальних картах, наприклад, на GoogleMaps через сайт
або на свіжих супутникових знімках SentinelHub.

В ідеалі, якщо ви місцевий мешканець, варто виїхати на місце.

4

В цьому випадку ми бачимо що це переліг, 
який частково вже заростає лісом.  

http://gisfile.com/map/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser
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Якщо повернутись назад до сайту торгів і натиснути двічі
на кадастровому номері ділянки, відкриється детальна інформація

І за посиланням «Завантажити матеріали лота» можна знайти
інформацію по цій ділянці.

5

Найцікавіше, на що варто звернути увагу, – сторінки,  де зображений 
кадастровий план та експлікація угідь.

У цьому випадку ділянка записана як рілля. 
Хоча, згідно з Постановою про Порядок 
ведення Державного земельного кадастру 
та додатків до неї, зокрема класифікатора видів 
земельних угідь, така ділянка мала визначатись 
як степ, пасовище, сіножать, переліг.

Але жодним чином не рілля.
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Зокрема там обов'язково буде фото 
ділянки та витяг з державного 
земельного кадастру, який містить 
матеріали землеустрою.

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку від 21.05.2021 р. № НВ-5609468972021

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 5621685400:03:048:0345

Масштаб 1: 10000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Опис меж: Умовні позначення:
Від A до A землі запасу;

Експлікація земельних угідь:

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:Всього
земель,
гектарів

Рiлля

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
42.5850

42.5850

Додаток 4  
до Порядку

ПЕРЕЛІК 
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n749
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n749


Тобто в цьому конкретному випадку  землевпорядники свідомо 
сфальшували дані обстеження ділянки та внесли неправдиву 
інформацію в державний земельний кадастр. Отже, планується 
знищення чергової ділянки, вкритої природною рослинністю, 
шляхом передачі її під оранку.

5Код згідно з КВЗУ Назва земельних угідь

групи підгрупи

001 00 Рілля  
Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично
обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських
культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари
(ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці До ділянок ріллі не
належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного
поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими
культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя
садів, які використовуються під посіви

001 01 Рілля

001 02 Перелоги  
Підгрупа включає орні землі, які раніше оралися, а згодом більше
року починаючи з осені не використовувалися для засіву
сільськогосподарських культур і не готуються під пар

001 03 Парники, оранжереї, теплиці  
Підгрупа включає землі під конструкціями, критими склом, плівкою
та світло-прозорими синтетичними матеріалами, для вирощування
ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування
рослин у закритому ґрунті

002 00 Рослинний покрив земель і ґрунти  
Група включає землі, які використовуються для виробництва
сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського
господарства

002 01 Сіножаті  
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично
використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до яких
потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою
рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002 02 Пасовища  
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично
використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85);
рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю
площею до 20 відсотків ділянки

002 03 Багаторічні насадження  
Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання
плодів, ягід, винограду, хмелю; насадження ефіроолійних культур,
розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних
насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а
також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження
(беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші)

003 00 Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом  
Група включає незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже
не покрита будь-якою рослинністю

003 01 Кам'янисті місця  
Підгрупа включає землі під голими скелями, зсувами, рінню
(галькою, гравієм)



003 02 Піски  
Підгрупа включає ділянки землі, які вкриті великими масами сипучої
гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів,
переважно кварцу (включаючи пляжі)

6

У тій же документації є інформація про власника земельної ділянки.

1) Підготувати звернення до сільської ради з проханням не продавати цю ділянку 
на торгах під ріллю. Приклад такої скарги – у додатку.

Також буде корисним висвітлити виявлені Вами  порушення на місцевих 
інтернет-ресурсах та в соціальних мережах, запросити журналістів.
Як показує практика, без суспільного розголосу жодні скарги недієві й швидше 
за все залишаться без розгляду.

Утім, якщо ви будете достатньо активні, існує велика вірогідність, 
що у вас вийде зберегти ділянки від розорювання! 

2) Підготувати звернення до Держгеокадастру з проханням провести перевірку 
по факту внесення завідомо неправдивих даних у Державний земельний кадастр 
і внести правильні дані. Приклад скарги – у додатку.

У даному випадку це була Повчанська сільська рада, яка тепер, після земельної 
реформи, трансформувалась у Повчанську ОТГ.

Як це зупинити?

Далі необхідно:

Відомості про право власності / право постійного користування
згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид права Право власності
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділянки
Найменування Повчанська сільська рада Дубенського району Рівненської області
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер 21094152
Частка у спільній
власності
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Документ, який
є підставою для
виникнення права

наказ Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області
07.12.2020 17-14-ОТГ;

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Відомості з ДРРП не надходили

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
17.10.2012 No.1051, не зареєстровані.

Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру відповідно до закону,

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)
Витяг підготував та
надав

В. В. Дидюк, Відділ у Дубенському районі Головного управління
Держгеокадастру у Рівненській області

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Додаток 1

__________________ ОТГ 
(або сільська рада)

__________________
(від кого, ініціали, адреса)

ЗВЕРНЕННЯ

 До Вас звертається _______________________. 
 Я проаналізував/ла ділянки комунальної власності, які включено до 
переліку земельних ділянок, права оренди яких виставлені на земельні торги на 
території______________________ ОТГ (сільської ради), серед них є частина ділянок, 
які мають природну цінність. Ними є (обрати потрібне) природні степи та долини 
річок, що охороняються в Україні відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції. 
Частина таких ділянок має ухил понад 5%, що забороняє їх розорювання, 
відповідно до Закону України "Про охорону земель", а також прибережних 
захисних смуг річок, що забороняє розорювати "Водний кодекс України". Крім 
того ділянки______________ є територіями Смарагдової мережі. 
 
 Прошу Вас не проводити земельні торги щодо зазначених ділянок та 
прийняти рішення про зняття їх із земельних торгів. Також прошу ініціювати 
внесення обмеження у вигляді заборони розорювання цих ділянок у відповідні 
проекти землеустрою. 

 Додатки: 
 1. Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на які 
буде виставлено на земельні торги, що є природними територіями, наведена в 
додатку. 

 Відповідь на звернення прошу надіслати у строки, встановлені 
національним законодавством, на адресу: ___________________________.

 З повагою,
 ______________________              підпис                                          дата 
   

 Далі додати додаток з відповідними переліками ділянок, а також 
скріншотами з Публічної кадастрової карти, на яких позначити ці ділянки.
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Додаток 2

Держгеокадастр України

__________________
(від кого, ініціали, адреса)

ЗВЕРНЕННЯ

 До Вас звертається _______________________. 
 Я проаналізував/ла ділянки комунальної власності, які включено до 
переліку земельних ділянок на території______________________ ОТГ(сільської ради), 
серед яких є частина ділянок, які мають природну цінність. Ними є (далі обрати 
потрібне) природні степи та долини річок, що охороняються в Україні відповідно 
до резолюції 4 Бернської конвенції. Частина таких ділянок має ухил понад 5%, що 
забороняє їх розорювання, відповідно до Закону України "Про охорону земель", а 
також прибережних захисних смуг річок, що забороняє розорювати "Водний 
кодекс України". Крім того ділянки______________ є територіями Смарагдової 
мережі. 

 Проте, ці ділянки значаться в кадастровій карті з цільовим призначенням 
"для ведення товарного сільськогосподарсьськрго виробництва" / "для 
особистого селянського господарства" (обрати), що не відповідає вимогам до 
охорони і використання цих ділянок, передбачених законодавством.

 Прошу Вас провести перевірку по факту внесення завідомо неправдивих 
даних у Державний земельний кадастр і внести правильні дані

 Додатки: 
 1. Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на які 
буде виставлено на земельні торги, що є природними територіями, наведена в 
додатку. 

 Відповідь на звернення прошу надіслати у строки, встановлені 
національним законодавством, на адресу: ___________________________.

 З повагою,
 ______________________              підпис                                          дата 
 

 Далі додати додаток з відповідними переліками ділянок, а також 
скріншотами з Публічної кадастрової карти, на яких позначити ці ділянки.
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