ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Чинний Земельний кодекс України був прийнятий:
Якого закону немає у системі джерел земельного права?
До самостійної категорії земель України не належать землі:
До самостійних категорій земель України не належать землі:
Кому належить право на підставі рішення здійснювати віднесення земель до тієї чи
іншої категорії ?
6. Зміна цільового призначення земель здійснюється за ініціативою:
7. До суб’єктів земельних відносин в Україні не належать:
8. Якого закону немає у системі джерел земельного права?
9. Якого закону немає у системі джерел земельного права ?
10. В Україні існує така форма власності на землю?
11. Назвіть ознаку земельної ділянки, як об’єкта права власності
12. До підстав набуття громадянами України права власності на земельні ділянки не
належить:
13. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:
14. Які землі перебувають у комунальній власності?
15. Право державної власності набувається і реалізується державою в особі:
16. Не є підставою набуття державної власності на землю:
17.Окремим видом спільної власності на землю виступає:
18.Суб’єктами права спільної власності на землю територіальних громад виступають:
19.Вкажіть, що є обов’язком власників земельних ділянок?
20.Вкажіть, яке право мають власники земельних ділянок?
21.Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
приватизації земельних ділянок приймається у такий термін:
22.У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у
передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду, питання
вирішуються:
23.Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського
господарства у розмірі не більше:
24.Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності для ведення садівництва у розмірі не
більше:
25.Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва
у розмірі не більше:
26.Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів
у розмірі не більше:
1.
2.
3.
4.
5.

1

27.З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку ?
28.Що є підставою для виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв):
29.Власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання
одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають заяву до
такого суб’єкта:
30.Розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) у межах одного
сільськогосподарського підприємства проводиться за згодою:
31.Предмет земельного права це:
32.В чому проявляється диспозитивний метод правового регулювання земельних
відносин?
33.Можливість альтернативної поведінки суб’єктів земельних правовідносин
передбачена таким методом правового регулювання:
34.Принципами земельного права є:
35.Принцип реальності і гарантування прав суб’єктів земельних правовідносин
проявляється:
36.Принцип пріоритетності земель сільськогосподарського призначення полягає у:
37.Система земельного права — це...
38.Інститутами земельного права є:
39.З якою метою громадяни набувають права власності на землю?
40.Суб'єктами спільної сумісної власності на земельні ділянки можуть бути:
41.Яка форма власності на землю є притаманна Україні?
42.Компетенцією щодо розпорядження державними землями наділено:
43.Припинення права приватної власності на землю відбувається у разі:
44.Підставами припинення права державної власності є:
45.Право на безоплатну приватизацію землі мають:
46.За яких обставин громадяни України можуть бути суб’єктами права власності на
землю?
47.Які земельні ділянки передаються у постійне користування:
48.До прав землекористувачів належить:
49.Право землекористування припиняється:
50.Які з перелічених суб’єктів, можуть бути орендарями землі сільськогосподарського
призначення?
51.Договір оренди земельної ділянки припиняється у разі:
52.Який найдовший термін довгострокового надання землі в оренду передбачене чинним
законодавством?
53.При яких обставинах може бути укладено договір суборенди земельної ділянки
сільськогосподарського призначення:
54.З якого моменту виникає право земельного сервітуту?
55.Земельні сервітути за строком можуть бути:
56.Кого слід вважати суб’єктом сервітуту?
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57. Чи зберігається дія земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку до
іншої особи?
58.Чи має право власник чи користувач земельної ділянки, на яку встановлено земельний
сервітут, вимагати відповідної винагороди за його встановлення:
59.Чи може припинитися дія земельного сервітуту на вимогу власника?
60.У яких випадках виникає право власності на земельну ділянку:
61.В який термін рада народних депутатів має розглянути заяву і прийняти рішення
відносно продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення:
62.Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у комунальній або державній власності, зараховуються:
63.Який документ є підставою дарування земельної ділянки?
64.Захист земельних прав громадян та юридичних осіб здійснюється шляхом:
65.Підставами відшкодування збитків є:
66.Збитки власникам земельних ділянок і землекористувачам відшкодовують:
67.Які органи розглядають земельні спори?
68.Вкажіть, яке право мають сторони при розгляді земельних спорів?
69.Яким суб’єктом забезпечується виконання рішення щодо земельних спорів?
70.Який орган вирішує майнові спори, пов’язані із земельними відносинами?
71.До складу земельного правопорушення входять:
72.Земельні правопорушення залежно від об’єктів умовно поділяють на:
73.Підставою юридичної відповідальності за земельні правопорушення є:
74.Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень:
75. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або
юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:
76.Землями сільськогосподарського призначення визнаються:
77.До земель сільськогосподарського призначення належать:
78.Землі сільськогосподарського призначення не передаються у власність:
79.Для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки на праві власності
можуть мати:
80.Земля в Україні може перебувати:
81.Право власності на земельну ділянку поширюється:
82. Не є суб'єктами права власності на землю:
83. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними
громадянами, а також особами без громадянства, підлягають відчуженню:
84. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:
85. Власники земельних ділянок мають право:
86. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою, а саме не більше як:
87.Землекористувачі мають право:
88. Рішення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо
приватизації земельних ділянок приймається у:
89. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого
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самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір
вирішують:
90. Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів
місцевого самоврядування вступає в силу:
91. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймають:
92. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу
відповідного району, приймають:
93. Землеустрій — це:
94. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:
95. Громадський контроль за використання та охорону земель здійснюють:
96.Хто здійснює ведення моніторингу земель?
97. Державний земельний кадастр — це:
98. Земельні ділянки приводять у придатний для використання стан, включаючи знесення
будинків, будівель і споруд:
99. Предметом земельного права є правовідносини:
100. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб це..
101. Дайте визначенню поняття: «Право користування чужою земельною ділянкою для
забудови» це…
102. Землі рекреаційного призначення – це:
103. Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають
право без спеціальних дозволів і гірничого відводу видобувати для своїх
господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф
загальною глибиною розробки:
104. У якій відповіді названо документ, що посвідчує право на земельну частку (пай)?
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