
ПИТАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ, УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У 

МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ  

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 

визначений статтею 118 Земельного кодексу України. 

На підставі частини шостої вказаної статті громадяни, зацікавлені в 

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення 

особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва 

індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають 

клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

цього Кодексу.  

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження 

землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 

користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у 

сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному 

навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства). 

У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за 

межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява 

подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Верховній Раді 

Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які 

передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу 

забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені 

цією статтею. 

Згідно з частиною сьомою статті 118 Земельного кодексу України 

відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, 

який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає 

клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його 

наданні. 

Підставою відмови в наданні такого дозволу може бути лише 

невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 



відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених 

пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проєктів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

Для того, щоб графічні матеріали відповідали вимогам статті 118 

Земельного кодексу України і вважалися зрозумілими та належними, 

рекомендуємо заявнику подати роздруківку із Публічної кадастрової карти 

України, на ній окреслити межі та вказати площу земельної ділянки, яку він 

планує приватизувати в межах безоплатних норм. Звичайно у цієї земельної 

ділянки не повинен бути інший землевласник чи землекористувач, а її цільове 

призначення має відповідати статті 121 Земельного кодексу України.  
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