
 
Перелік документів, які необхідно перевірити перед заповненням договору та інших документів 

№ Назва документа Що перевіряємо Мета перевірки  

Документи, які ідентифікують особу орендодавця 

1 1.1.Паспорт 

 

1.2.Довідка про 

присвоєння 

ідентифікаційного 

номера 

 

1.3.Свідоцтво про 

шлюб 

1. Порівняння даних (прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний 

номер), вказаних у паспорті та довідці про присвоєння 

ідентифікаційного номера, з даними, вказаними у  

правовстановлюючому документі. Ця інформація повинна бути 

ідентичною.1  

 

Місце проживання, вказане у правовстановлюючому документі, і у 

паспорті може відрізнятися. Тому звертати увагу на це не варто. 

 

2. Якщо орендодавець змінив прізвище при реєстрації шлюбу, а 

правовстановлюючий документ залишив без змін, необхідно 

перевірити свідоцтво про шлюб, в якому зазначається попереднє 

прізвище орендодавця. Якщо попереднє прізвище збігається – 

проблеми немає.     

Щоб переконатися, чи земельна ділянка 

оформлена дійсно на цю людину і чи досяг 

орендодавець 18 років. 

 

УВАГА! Якщо Ви виявили, що написання 

ПІБ в паспорті та державному акті різні, ми 

радимо зазначати в документах ПІБ, як 

зазначено в паспорті (це основний документ, 

який встановлює ПІБ людини). Для 

уникнення будь-яких сумнівів і можливих 

проблем під час державної реєстрації, 

ідеальним варіантом у такому випадку буде 

зазначити ПІБ, як у паспорті, а в дужках – як 

у державному акті із посиланням на 

правовстановлюючий документ. 

 

Приклад: Германова Анна Іванівна (в держ. 

акті – Германова Ганна Іванівна) 

 

Документи щодо земельної ділянки 

2 Державний 

акт/Свідоцтво 

• Якщо Державний акт/Свідоцтво оформлений на ту особу, яка з ним 

прийшла, – тут все просто: перевіряємо Державний акт/Свідоцтво, як 

вказано у пункті 1 цієї таблички. 

 

• Для того, щоб перевірити право власності 

орендодавця на земельну ділянку та його 

можливість укласти договір оренди 

 

 

                                                           
1 Ідентифікаційний номер зазначається не на всіх державних актах, тільки на синіх; на інші державні акти вимога про перевірку ідентифікаційного номера не розповсюджується. 



 
Якщо ж у паспорті зазначена одна особа, а у Державному акті – зовсім 

інша, то тут можливі два варіанти: 

 

1. більш поширений варіант: це пов’язано зі спадкуванням 

земельної ділянки. Відповідно до законодавства, яке діяло 

раніше, у випадку спадкування документи на земельну ділянку 

оформлювалися таким чином: 

• нотаріус видавав свідоцтво про право на спадщину; та 

• на державному акті померлого було дві відмітки: а) відмітка 

нотаріуса про спадкування земельної ділянки та б) відмітка 

місцевого управління земельних ресурсів про те, що вони 

зареєстрували таке спадкування (перехід права власності до 

спадкоємця). 

У цьому випадку Державний акт повинен іти в комплекті зі свідоцтвом 

про право на спадщину. 

Якщо на державному акті не вистачає хоча б однієї відмітки, зазначеної 

вище, укладати договір оренди на підставі таких документів не можна. 

У цьому випадку орендодавець повинен дооформити свої права на 

земельну ділянку.  

 

Наразі, для успішної реєстрації, достатньо Свідоцтва про право на 

спадщину та Витяга з Реєстру прав про реєстрацію такого права.  

 

2. Менш поширений варіант: Особа, яка прийшла підписувати 

договір, – не власник земельної ділянки, а довірена 

(уповноважена) особа власника. Що в цьому випадку треба 

робити, описано у пункті 7 цієї таблички. 

 



 
• Додатково необхідно перевірити наявність у Державному 

акті/Свідоцтві кадастрового номера. Якщо в державному акті він не 

зазначений, ще можна додатково запросити  кадастровий план чи 

довідку про присвоєння кадастрового номера (або Витяг з Земельного 

кадастру). У цих документах також зазначається кадастровий номер. 

Однак, якщо таких документів у власника земельної ділянки немає, 

договір можна підписати поки що без зазначення кадастрового номера, 

а після отримання Витяга з Земельного кадастру, орендар може вписати 

кадастровий номер в усі екземпляри необхідних документів. 

 

УВАГА! Якщо Ви бачите, що відповідно до Державного акта/Свідоцтва 

існує декілька співвласників на земельну ділянку, тоді договір оренди 

землі та всі документи повинні бути підписані всіма співвласниками. У 

цьому випадку також треба отримати паспорт та довідку про 

присвоєння ідентифікаційного номера від усіх співвласників 

 

3 Свідоцтво про право 

на спадщину 

• Свідоцтво повинно підтверджувати спадкування земельної ділянки від 

померлої особи до нового власника. Усі дані про спадкоємця, зазначені 

у свідоцтві, мають співпадати з даними, вказаними у паспорті та довідці 

про присвоєння ідентифікаційного номера.  

• Для того, щоб переконатися в праві 

спадкоємця передавати ділянку в оренду  

4.  Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

• Починаючи з січня 2013 року усі права на нерухоме майно 

реєструються в єдиному Реєстрі прав, в підтвердження чого видається 

Витяг з такого реєстру.  

• Якщо орендодавець отримав у власність земельну ділянку після 1 січня 

2013 року, то у нього обов’язково має бути Витяг з Реєстру прав. 

• Існують випадки коли власники, або зацікавлені орендарі, добровільно 

переносили інформацію з старих реєстрів до нового на підтвердження 

чого також видавався Витяг з реєстру прав. 

• Підтверджує належну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку.  

• Якщо право власності виникло після 1 січня 

2013 року, але не зареєстроване в Реєстрі 

прав, реєстрація права оренди не можлива.  



 
5. Витяг з Державного 

земельного кадастру 

• Не є обов’язковим документом для реєстрації права оренди, але може 

бути передумовою для реєстрації права власності орендодавця в новому 

Реєстрі прав.  

•  

• Підтверджує відсутність технічних помилок 

в Земельному кадастрі щодо земельної 

ділянки та дозволить звірити основну 

інформацію про неї та орендодавця. 

Окремі ситуації (не досить поширені, проте вони трапляються і можуть викликати паніку) 

5 Орендодавець є 

малолітнім (не досяг 

14 років): додатково 

просимо надати 

дозвіл місцевого 

органу опіки та 

піклування на 

укладання договору 

оренди, свідоцтво про 

народження дитини, а 

також нотаріально 

посвідчену згоду 

другого з батьків на 

укладання договору 

(якщо підписувати 

договір буде лише 

один з батьків) 

Така ситуація зустрічається не так часто, проте має місце. У такому 

випадку потрібно знати, що договір укладається не власником землі, а 

батьками в інтересах дитини. Додатково існує державний орган, який 

контролює дії батьків та погоджує\не погоджує передачу землі в оренду 

батьками. Отже, для підписання договору робоча група повинна 

перевірити наявність дозволу на укладання договору оренди від 

місцевого органу опіки та піклування та згоду іншого з батьків, якщо 

він\вона не підписує договір особисто. Зверніть увагу, що згода повинна 

бути нотаріально засвідчена. Як правило, у сільській місцевості 

жителям бракує часу та коштів отримати нотаріально засвідчену згоду 

другого з подружжя на укладання договору в інтересах дитини. Тому на 

практиці краще відразу пропонувати обом батькам підписати договір, у 

цьому випадку згода другого із подружжя непотрібна. 

 

Свідоцтво про народження дитини порівнюємо з паспортами батьків. 

Інформація повинна збігатися 

 

Для того, щоб переконатися, що батьки 

мають право діяти від імені малолітньої 

дитини  

6 Орендодавець є 

неповнолітнім (від 14 

до 18 років): 

додатково просимо 

надати дозвіл 

місцевого органу 

опіки та піклування 

У цьому випадку договір укладається неповнолітнім особисто, проте за 

умови письмового погодженнями батьками.  Необхідно перевірити 

наявність дозволу на укладання договору оренди від місцевого органу 

опіки та піклування та письмову згоду батьків.    

 

УВАГА! У випадку перебування неповнолітнього власника землі в 

законному шлюбі, надання дозволів органів опіки та піклування та 

Для того, щоб переконатися, що 

неповнолітній має право на укладання  

договору оренди 



 
на укладання 

договору оренди, 

згоду батьків на 

укладання договору, а 

також свідоцтво про 

народження 

неповнолітнього або 

паспорт, у випадку 

його наявності 

 

 

 

батьків не вимагається. Неповнолітній може самостійно 

розпоряджатися всім своїм майном, у тому числі й передавати в 

оренду земельну ділянку. У такому випадку треба перевірити 

свідоцтво про шлюб 
 

7 Довіреність на 

укладання договору 

оренди від імені 

власника  

Інколи трапляються ситуації, коли власник земельної ділянки з тих чи 

інших причин не може особисто підписати договір оренди, але має таке 

бажання (наприклад, виїзд за кордон, зміна місця проживання тощо). У 

таких ситуаціях власник землі може видати довіреність на іншу особу, 

щоб вона підписала від його імені договір. 

 

У такому разі треба ретельно перевірити  таку довіреність. По-перше, 

вона має бути нотаріально посвідчена. По-друге, вона має бути дійсною 

(тобто строк дії довіреності ще не сплив). По-третє, в ній має бути чітко 

зазначено, що власник земельної ділянки уповноважує представника 

укласти від його імені та в його інтересах договір оренди конкретної 

земельної ділянки. Інколи в довіреності не зазначається конкретна 

ділянка. У цьому випадку є ризик, що власник не надавав права на 

передачу в оренду земельної ділянки. Для уникнення непорозумінь, 

рекомендуємо передати текст довіреності на погодження з юристом 

агропідприємства, який професійно зможе оцінити право представника 

підписати договір оренди    

Для того, щоб переконатися, чи представник 

має законне право підписувати договір 

оренди 



 
 

8 Додаткові документи, 

що підтверджують 

право на землю: 

договір купівлі-

продажу, договір 

дарування, договір 

міни 

Згідно з чинним законодавством, Державний акт/Свідоцтво – це не 

єдиний документ, який підтверджує право власності на землю. Тому не 

треба одразу сумніватися у власникові землі, коли він, наприклад, 

замість державного акта принесе нотаріальний договір, за яким майно 

перейшло йому. У такому разі діють правила перевірки, аналогічні тим, 

що зазначені у пунктах 2 та 3 цієї таблички.  

• Для того, щоб перевірити право власності 

орендодавця на земельну ділянку та його 

можливість укласти договір оренди 

 

 


