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ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМ БАНКОМ



ЕТАП 1. ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ 

• Перевірка кожного договору оренди та систематизація(для 
подальшої передачі в архів)

• Групування договорів по формам 

• Аналіз та виявлення умов в договорах, які можуть вплинути 
на втрату земельного банку

Аналіз договорів  
оренди

• Реквізити договорів перевіряються та вносяться в реєстр

• Додаткова перевірка даних, занесених в реєстр

Формування реєстру 
перевірених договорів

Акт аудиту формується за наступними розділами:

• Поділ земель за формами власності

• Перелік виявлених ризиків та недоліків

• Поділ земель за формами власності та правовстановлюючими 
док. на право користування

Складання Акта аудиту

|



АКТ ПРО ПЕРЕВІРКУ (АУДИТ) 
обліку земель включає в себе 

детальний звіт: 
• щодо розподілу земель за формами власності
• детальну інформацію про правовстановлюючі 

документи або про їх відсутність
• детальний звіт про виявлені під час аудиту 

ризики, зауваження та рекомендації

РЕЗУЛЬТАТ: АКТ-ПЕРЕВІРКИ

|

________________________________________

(назва підприємства)

АКТ ПЕРЕВІРКИ №________

обліку земель № ___ від ___ ____________ 2018 р.

За результатами перевірки встановлено: 

1032 (шт) на 4522,14 (га), з них:

1. Договори на землі приватної власності: 

987 (шт) на 4195,865 (га), з них:

к-ть 

договорів, 

шт.

Площа, га

к-ть 

договорів, 

шт.

Площа, га

к-ть 

договорів, 

шт.

Площа, га

1. Державним актом 790 3535,152 768 2801,453 22 733,699

2. Сертифікатом (у с/р)  ---  ---  ---  ---  ---  ---

3.
Свідоцтво про право на спадщину / 

рішення суду
53 202,7449 53 202,7449  ---  ---

4.
Розпорядження РДА / рішення сесії с/р 

наказ ДГК
2 10,47 2 10,47  ---  ---

5.

Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно / Витяг з ДРП про 

нерухоме майно / інформаційна довідка

141 443,7981 141 443,7981  ---  ---

6.
Відсутній документ про право 

власності
1 3,7  ---  ---  ---  ---

Всього: 987 4195,865 964 3458,466 22 733,699

Зареєстровані
№

Право власності зем. ділянки 

підтверджується:

Всього землі
з них:

Не зареєстровані

Загальна кількість договорів оренди, що знаходяться на підприємстві становит: 



Актуалізація земельного  банку підприємства

Систематизація  договорів для послідуючої передачі в архів та 
надання консультацій по формату зберігання

Визначення групи договорів, що тягнуть за собою ризик 
втрати земельного банку та визначення порядку усунення 
даних ризиків

Надання консультацій з питань оформлення земельного 
активу,  антирейдерські заходи і т.д.
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РЕЗУЛЬТАТ ЮРИДИЧНОГО АУДИТУ
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ЕТАП 2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМ БАНКОМ

Створення структури посівних площ

Обмір полів
Створення 

комісії 
Графік обмірів 

полів
Проведення 

обмірів

Перевірка 
електронних 

контурів полів

Підписання 
акту обмірів 

полів 

Акт обміру Електронні контури полів

Підтвердження структури посівних площ обмірами полів за допомогою RTK приймача, дронів, супутникових знімків

Створення електронних контурів полів в будь-яких gis форматах, з подальшою можливістю використання в точному 
землеробстві та GPS моніторингу.
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АНАЛІТИКА ПОЛІВ ОБРОБІТКУ

Аналітика площі полів обробітку

Номер поля

Площа по 

обмірам, 

га

з них

В оренді

В оренді 

конкурента

(проведено обмін)

Самозахват Недопах

3090402 17.5521 6.432 10.0225 1.0976 7.0235

Оренда за Підприємством

Оренда за Конкурентом (обмін)

Обміри поля обробітку

Звіт щодо  самозахвату

Звіт щодо недообробітку 

орендованих ділянок

Практика показує, що 50-60 % 
земель з категорії 
«недообробітку» можливо 
включити в структуру 
виробництва
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ
Статус Конкурент

Підприємство орендар ФГ "Зірка"

ПІБ Орендодавця Онопрієнко Василь Васильович

Тип угідь Рілля

Кадастровий номер 5323810100:00:013:0082

Площа 3,51

Назва поля №8

Дата укладання договору 12.09.2018

Дата закінчення договору 22.09.2028

Статус Замовник

Підприємство орендар ФГ "Колос"

ПІБ Орендодавця Сергієнко Ольга Федорівна

Тип угідь Рілля

Кадастровий номер 5323810100:00:013:0055

Площа 3,5088

Назва поля №8

Дата укладання договору 11.09.2017

Дата закінчення договору 21.09.2024

Статус Без оренди

Підприємство орендар -

ПІБ Орендодавця Онопрієнко Василь Васильович

Тип угідь Рілля

Кадастровий номер 5323810100:00:013:0082

Площа 3,51

Назва поля №8

Дата укладання договору -

Дата закінчення договору -

Поле №8



АНАЛІТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУРЕЗУЛЬТАТ ОЦИФРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ
|

Створення інтерактивної карти земельного банку підприємства з відображенням полів обробітку
та земельними ділянками з інформацією про договір оренди.

Створення електронних контурів полів підприємства за результатами проведених обмірів
та відображення їх на інтерактивній карті.

Впровадження геоінформаційної системи для автоматизації роботи земельної служби
та інтегрування її з іншими системами (1С,GPS моніторинг).

Загальний звіт про земельний банк, план/факт перепідписання та реєстрації договорів оренди, звіт
строків дії договорів оренди, звіт по спадщині, обмін земельними ділянками, зберігання
та архівування договорів оренди.

Навчання спеціалістів на місцях роботі в програмному забезпеченні ArcGIS чи Digitals.

Супровід у подальшому використанні ГІС-продукту.

Системне оновлення даних.



ТОВ «АгроПраво»
Яковенко Руслан Вікторович

Директор

050-318-01-15

E-mail: r.yakovenko@agropravo.com 

Адреса: м. Київ, вул. О.Пироговського, 18

«Шлях до прийняття рішень у сфері земельних 
відносин  прокладено через досвід»


