
 

 

 

                                                                                       

Хмельницький відокремлений    Рада адвокатів Хмельницької області 

підрозділ ГО «Об’єднання адвокатів,   

які надають БПД»   

  

Практичні питання застосування земельного 

законодавства під час розгляду земельних 

спорів 
 

Тренінг для адвокатів Хмельницької області 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

4 вересня 2015 року 
 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:20 Вітальне  слово:   
Вагіна Н.А., голова Ради адвокатів Хмельницької області 

Сівак Т.О., голова Хмельницького відокремленого підрозділу ГО 

«Об’єднання адвокатів, які надають БПД» 
10:20 – 11:00 Секція 1. Зміни у земельному законодавстві в 2014-2015рр. 

- Реорганізація центральних та територіальних органів в сфері земельних 

ресурсів;  

- Компетенція місцевих органів державної влади та місцевого 

самовряування з питань користування та розпорядження земельними 

ділянками; 

- Зміни в законодавстві у сфері землеустрою; 

- Здійснення реєстраційних процедур. 

Формат тренінгу по секції: 

1. Презентація, розкриття теми по питанням секції  

2. Дискусія у формі запитання-відповіді 

Доповідач: Радченя Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри 

цивільного права та процесу Національної академії Державної прикордонної 

служби України. 

Роздатковий матеріал до даної секції: 

1. Порівняльні таблиці змін у законодавстві 

2. Алгоритм дій (схема)під час здійснення реєстраційних процедур 

 

11:00 – 11:45 Секція 2. Окремі питання реалізації права власності на земельні 

ділянки. 

-Чинність та використання державних актів про право власності на землю та 

право постійного землекористування;  

-Відчуження земельних ділянок з використанням державних актів старого 



зразка; 

- Проблемні питання реєстрації прав на земельну ділянку; 

-Набуття прав на земельну ділянку під об’єктами нерухомості; 

-Реалізація права спільної власності на землю;  

-Надання земельних ділянок учасникам АТО 

 

Формат тренінгу по секції: 

1. Презентація, розкриття теми та аналіз судової практики по питанням 

секції  

2. Виконання практичних завдань:  

- розподіл на 3 групи 

- постановка задачі — по одному завданню кожній групі з різних питань 

даної секції  

- робота в групі   

- виступ представника з кожної групи, обговорення, зворотній обмін 

Доповідач-модератор: Радченя Наталія Миколаївна, старший викладач 

кафедри цивільного права та процесу Національної академії Державної 

прикордонної служби України 

Роздатковий матеріал до даної секції: 

1. Зразки документів, 

2. Вправа 1, вправа 2, вправа 3 

3. Ключі до вправ 

 

11:45 – 12:15 Перерва на каву 

12:15 – 13:15 Секція 3: Практика вирішення спірних питань у сфері землеустрою  

-Підсудність земельних спорів; 

-Визначення меж земельних ділянок; 

-Зміна цільового призначення земельних ділянок; 

-Самовільне заняття земельних ділянок. 

Формат тренінгу по секції: 

1.Презентація, розкриття теми та аналіз судової практики по питанням секції  

2. Виконання практичних завдань 

- розподіл на 3 групи 

- постановка задачі — по одному завданню кожній групі з різних питань 

даної секції  

- робота в групі   

- виступ представника з кожної групи, обговорення, зворотній обмін 

Роздатковий матеріал до даної секції: 

1. Вправа 1, вправа 2, вправа 3 

2. Ключі до вправ 

Доповідач-модератор: Радченя Наталія Миколаївна, старший викладач 

кафедри цивільного права та процесу Національної академії Державної 

прикордонної служби України 

13:15 – 14:00 Обід 

14:00 – 14:45 Секція 4: Земельно-технічні дослідження. Підготовка та особливості 

проведення. 

 

Формат тренінгу по секції: 

1. Розкриття теми по питанням секції 

2. Показ та огляд обладнання, що використовується в дослідженнях  

3. Дискусія у формі запитання-відповіді 



 

Доповідач: Герц Іван Вікторович, директор ТОВ "Судова незалежна 

експертиза України", який має вищу юридичну освіту, досвід роботи в 

сфері організації проведення судових експертиз та інших видів досліджень з 

2008 року. 

 

14:45 – 15:50 Секція 5: Поширені помилки у питаннях, що ставляться на вирішення 

земельно-технічної експертизи 

 

Формат тренінгу по секції: 

1. Розкриття теми, аналіз практики по питанню секції,  

2. Виконання практичних завдань 

- розподіл на 3 групи 

- постановка задачі — по одному завданню кожній групі  

- робота в групі   

- виступ представника з кожної групи, обговорення, зворотній обмін 

Роздатковий матеріал до даної секції: 

1. Вправа 1, вправа 2, вправа 3 

2. Ключі до вправ 

3.Методичні матеріали з основними рекомендаціями по постановці 

стандартних питань земельно-технічної та оціночно-земельної експертиз 

4. Інформація для призначення судової експертизи 

5. Зведена таблиця “Процесуальні норми законодавства щодо судових 

експертиз та експертних досліджень” 

 

Доповідач-модератор: Клівак Олена Володимирівна, експерт ТОВ "Судова 

незалежна експертиза України", яка має вищу технічну освіту, спеціальність 

будівельника, кваліфікацію судового експерта з правом проведення 

інженерно-технічних експертиз за спеціальностями: 10.6. «Дослідження 

об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних 

документів»; 10.7. «Розподіл земель та визначення порядку користування 

земельними ділянками»; 10.10. «Визначення оціночної вартості будівельних 

об'єктів та споруд» Стаж експертної роботи з 2009 року. 

 

15:50 – 16:10 Загальна дискусія по секціям тренінгу, заповнення опитувальних анкет 

щодо проведення тренінгу. 

 

16:10 – 16:30 Підведення підсумків. Вручення сертифікатів. Завершення тренінгу 

 

 

 

 

 


