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ЗВІТ
Про результати роботи відділу земельних відносин 

за І півріччя 2021 року

Відділом земельних відносин та агропромислового комплексу Верхньодніпровської 
міської ради у І півріччі 2021 року проведена наступна робота.

Опрацьовано 1746 заяв та підготовлено матеріали, які були розглянуті на 11-ти 
засіданнях постійно діючої комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища та благоустрою. Проведена робота по підготовці проектів рішень з питань 
земельних відносин, які розглянуто на 8 пленарних засіданнях сесій міської ради, які 
відбулись у першому півріччі 2021р. Серед інших питань, в першому півріччі було 
прийнято рішення про надання дозволу на оформлення права власності в межах норм 
безоплатної приватизації на земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства 34-м учасникам бойових дій, та учасникам антитерористичної операції.

Надано 989 інформаційних довідок громадянам щодо наявності (відсутності) у 
власності земельних ділянок. Постійно надаються консультації громадянам, юридичним 
особам, які звертаються по різних питаннях, що стосуються земельних відносин.

Опрацьовано 538 матеріалів документації із землеустрою, які були подані до міської 
ради щодо погодження меж земельних ділянок.

Проведена робота по обстеженню території міської ради стосовно дотримання 
правил благоустрою землекористувачами та власниками земельних ділянок, на прилеглих 
територіях. Складено 20 протоколів про адміністративні порушення згідно ст. 152 КУАП, 
які передані на розгляд адміністративної комісії міської ради.

Проведена робота щодо контролю та застосування заходів щодо збільшення 
надходжень до місцевого бюджету від сплати за землю. Для своєчасного і повного 
нарахування плати за землю інформація про всі рішення міської ради, прийняті у 1 півріччі 
щодо передачі земельних ділянок у власність та користування, передані до ГУ ДПС у 
Дніпропетровській області листом (вих. №1334/0/2-21 від 10.06.2021 року).

У 1 півріччі проведена робота щодо контролю за своєчасною сплатою земельного 
податку та орендної плати до місцевого бюджету. За даними ГУ Казначейства у 
Дніпропетровській області до бюджету міської ради станом на 01.07.2021 року надійшло 
10 839 289,43 грн., з яких сплачено юридичними особами сума 9 814 650,35 грн. та 
фізичними особами 1 024 639,08 грн. Подано щомісячні звіти до фінансового відділу про 
сплату за землю. Інформацію про землекористувачів, які мають борги по сплаті за землю 
передано до юридичного відділу для застосування необхідних заходів по стягненню 
заборгованості.

На виконання рішень Верхньодніпровської міської ради прийнятих у першому 
півріччя 2021 року щодо передачі земельних ділянок в оренду, укладено 14 договорів



оренди землі, в тому числі 5 за результатами організованих міською радою земельних 
торгів. Крім того, укладено 5 договорів оренди землі за результатами проведених 
земельних торгів, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у 
Дніпропетровській області. За результатами торгів, ставка орендної плати по одній із 
ділянок сягнула понад 117%.

Також, проведена робота з орендарями земель комунальної власності, які укладали 
договори оренди у попередні роки з орендною ставкою 3 або 4%, щодо збільшення розміру 
ставки орендної плати до 8%. За результатами роботи укладено 13 додаткових угод.

Проведена робота по виявленню безхазяйного майна. На території 
Верхньодніпровської міської ради виявлено 64 об’єктів, інформацію про які передано до 
юридичного відділу для застосування необхідних заходів щодо визнання майна 
безхазяйним або знищеним.

Здійснено заходи щодо виявлення земельних ділянок (паїв), власники яких отримали 
державні акти на землю, але померли та відсутні спадкоємці (земельні ділянки мають 
кадастрові номери). Інформацію про такі земельні ділянки передано до юридичного 
відділу для застосування необхідних заходів щодо визнання спадщини відумерлою.

Крім того, проводиться робота з виявлення земельних ділянок, які відносяться до 
невитребуваних (нерозподілених) часток (паїв) та передачі цих ділянок в оренду 
сільгосппідприємствам на термін, до реєстрації права власності. На сьогодні передано в 
оренду 7 земельних ділянок на території колишньої Зарічанської сільської ради. Також, 
надано дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для наступної передачі в оренду 
невитребуваних паїв в кількості 26 ділянок.

Проведено організаційні заходи щодо реєстрації права комунальної власності в 
реєстрі речових права на нерухоме майно на 997 земельні ділянки, які передані з державної 
власності у комунальну власність Верхньодніпровській міській раді згідно Актів прийому- 
передач земельних ділянок.

На виконання розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 19.04.2021 № Р-359/0/3-21 «Про утворення робочої групи для 
опрацювання та комплексного вирішення питань у сфері незаконного використання земель 
та організації проведення заходу “Урожай” на території області» працівниками відділу 
проведена робота по виявленню самовільно зайнятих земельних ділянок, складено Акти 
обстежень земельних ділянок на території колишньої Мишуринрізької сільської ради щодо 
використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, які направлено для 
опрацювання до робочої групи. Також, виявлено факт самовільного розорювання 
земельної ділянки на території колишньої Водянської сільської ради. Матеріали передані 
до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для вжиття 
відповідних заходів державного контролю за використанням та охороною земель.
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