
Як протидіяти 
«реєстраційному 
рейдерству»?

Для того, щоб отримати  
на пошту корисні матеріали  
та надалі тримати зв’язок  
з Мінагрополітики, будь ласка, 
скористайтеся QR-кодом

За правовою допомогою звертайтеся  
до найближчого центру  

безоплатної правової допомоги

 0 800 213 103
 www.legalaid.gov.ua

Рекомендація 3 
Оперативно реагуйте  
у разі здійснення рейдерських дій

Якщо одна із схем «спрацювала» і ваш бізнес або зе-
мельна ділянка зазнали рейдерської атаки, надзвичай-
но важливо обрати правильний спосіб захисту своїх 
прав, а саме без зволікань звернутися:

1. зі скаргою на проведені реєстраційні дії  
в реєстрах протягом 60 днів до Офісу протидії 
рейдерству Мін’юсту.

2. до суду, якщо минуло більше ніж 60 днів із 
моменту, коли ви дізнались про порушення 
своїх прав або було пропущено строк для 
адміністративного оскарження реєстраційних 
дій, чи оскаржуються нотаріальні дії/відмова 
в їх вчиненні, то звернення має бути подане 
виключно до суду. 

Увага! 
Відповідно до вимог законодавства, Міністерство 
юстиції України відмовить у задоволені скарги, 
якщо ви звернулись до суду з тих самих підстав.

Поштою за адресою: 
01001 м. Київ, вул. Городецького, 13

Особисто через поштові скриньки, розміщенні  
у будівлях Мін’юсту в Києві 
(вул. Городецького, 13)

і Офісу протидії рейдерству 
(вул. Євгена Сверстюка, 15)

Для того, щоб обрати правильний механізм 
реагування, можна звернутись за консультацією  
до Офісу протидії рейдерства за адресою  
Київ, вул. Сверстюка, 15  
та за телефоном 044 237 09 96 або  
до офісу Безоплатної правової допомоги  
за безкоштовним номером 0 800 213 103.

Матеріал підготовлено за сприяння Проєкту  
«Підтримка прозорого управління  
земельними ресурсами в Україні».

Публікація підготовлена за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Її зміст є виключною 

відповідальністю Міністерства аграрної політики  
та продовольства і не обов’язково відображає позицію 

Європейського Союзу.



Рекомендація 1 
Оцініть свої документи та наявність 
юридичних ризиків з оформлення 
прав на земельну ділянку

ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ 
бажано провести аналіз установчих документів (для 
юридичної особи – статуту, для господарства без 
статусу юридичної особи – договору (декларації) про 
створення фермерського господарства), а також усіх 
правовстановлюючих документів на землю. 

Особливу увагу тут слід приділити саме оцінці юри-
дичних ризиків у питаннях землекористування та пе-
ревірити: 

• історію переходу прав на землю і правильність 
оформлення документів на кожному з етапів пе-
реходу цих прав;

• повноту і правильність реєстрації прав на землю;

• дотримання вимог щодо використання земельних 
ділянок у відповідності до їхнього цільового при-
значення, а також відображення фактичного ви-
користання земельних ділянок у бухгалтерських 
та інших документах;

• наявність обтяжень речових прав на землю.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ
доцільно перевірити наявні документи на предмет 
належного оформлення речових прав та наявності 
кадастрового номеру відповідної земельної ділянки 
або ділянок. 

Рекомендація 2 
Здійснюйте он-лайн моніторинг 
прав власності

Для того, щоб бути впевненим, що протягом певного 
проміжку часу ваша земельна ділянка є захищеною, а 
права на неї належать вам, бажано періодично слідку-
вати за станом речових прав на ваше нерухоме майно 
(земельну ділянку).

Такий моніторинг може бути здійснений онлайн за до-
помогою зручних сервісів, а саме:

1. через Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно на сайті: bit.ly/3dNojhN

Завдяки цьому ресурсу можна отримати платну інфор-
маційну довідку про зареєстровані речові права на не-
рухоме майно за:

- вказаною адресою;

- реєстраційним номером об’єкта нерухомості;

- кадастровим номером земельної ділянки;

-  ідентифікаційними даними фізичної або юридичної 
особи.

2. через Державний аграрний реєстр – електронний 
майданчик для виробників сільськогосподарської 
продукції на сайті reg.ar.gov.ua

Створення кабінету користувача в Державному аграр-
ному реєстрі дозволяє вам безоплатно отримувати ві-
домості з державних реєстрів та кадастрів, зокрема, в 
режимі онлайн здійснювати моніторинг речових прав 
на земельні ділянки у власності та користуванні, а та-
кож перевіряти наявність в реєстрах відомостей про 
зареєстрованих тварин. Державний аграрний реєстр 
дозволить перевірити дані про зареєстровані за осо-
бою права оренди на земельні ділянки в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якщо право власності на земельну ділянку посвідчене 
державним актом на землю, виданим з 1992 до 2013 року, 
у яких відсутній кадастровий номер, це є сигналом до 
загрози підпасти під дію схеми рейдерства, коли зміна 
власника земельних ділянок відбувається шляхом вне-
сення змін до реєстру. 

Відсутність кадастрового номера означає, що земельна 
ділянка не внесена до Державного земельного када-
стру. Нею, звичайно, можна користуватись, але не мож-
на вільно розпоряджатись, оскільки право власності на 
неї належним чином не забезпечено і не захищено. 

Щоб запобігти схемі рейдерства, коли проводиться не-
законне припинення договорів оренди, емфітевзису і 
суперфіцію та реєстрація іншого речового права за тре-
тьою особою, та захистити своє право оренди, необхід-
но провести:

1. перевірку кожного з договорів оренди  
або суборенди землі на предмет його чинності  
й визнання таким, що є укладеним бажано  
з нотаріальним посвідченням;

2. перевірку належної реєстрації прав власника 
земельної ділянки;

3. перевірку фактичного використання земель 
(відповідності площі й меж у натурі відомостям 
кадастру);

4. відстежувати строк дії договору оренди, суборенди 
та слідкувати за вчасним його подовженням;

5. бажано передбачити в договорі оренди набуття  
за вами як орендарем переважного права  
на придбання земельної ділянки після відкриття 
ринку землі як це передбачено законодавством.

За допомогою порталу «Публічна кадастрова 
карта України», кожен власник та користувач 
земельної ділянки може перевірити, чи внесено 
ділянку до державної кадастрової системи та чи 
правильними і достовірними є відомості про неї.

Для цього переходьте за посиланням 
map.land.gov.ua і якщо кадастровий номер  
на карті відсутній, підготуйтесь до його 
присвоєння та державної реєстрації,  
щоб надійно захистити своє майно.


