
Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної
ділянки

Законодавством передбачена можливість для громадян України безоплатно отримати земельну ділянку із земель
державної і комунальної власності. При цьому законом чітко визначені розміри таких ділянок:

-          для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться
фермерське господарство;

-          для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

-          для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

-          для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у
селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

-          для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

-          для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення (один
раз по кожному виду використання).

Що ж потрібно зробити, щоб реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки ?

 Оберіть вільну земельну ділянку за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням. У
цьому може допомогти Публічна кадастрова карта за посиланням: https://map.land.gov.ua.

 Зверніться до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності) з
необхідними документами:

-          клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;

-          графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (виготовити графічні
матеріали вільної земельної ділянки Ви можете власноруч за допомогою Публічної кадастрової карти або
звернутися до фахівців системи надання безоплатної правової допомоги);

-          погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших
осіб);

-          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);

-          копія документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).

Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні (у зв'язку з
чим можуть відмовити у наданні такого дозволу читайте на нашому сайті: https://bit.ly/2VwVks3 ).

 Замовте розроблення проекту землеустрою у землевпорядній організації шляхом укладення відповідно договору з
чітким визначенням вартості та строків виконання робіт.

У разі відсутності у виконавця робіт сертифіката інженера-землевпорядника, проект землеустрою буде вважатись
недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки буде здійснити неможливо.

 Зареєструйте земельну ділянку у Державному земельному кадастрі.

Для цього необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної
ділянки із:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmap.land.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qjZVPnIG8z2C3ujrJhbNyELlGj54QSsCuAzPuQ_SoYQIo4qdIO9FBtsY&h=AT1kJfzbtn8-lt_GpJPbyt1MbHisL7Fy9l6WwBZFKx74Yitd5KrOrLCqx-daE7HKLIu_nzpOulLh5O_8VfSrcZxkJJQ-f6mWSeOD5a5d8LXXvYOOVvgFepUGVBzBnUFHX1tI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UbGdOeKrdKxhRUiqiJSAMwlN0Ix_3PIr38QvjyGwGdEOrW_qXAaBs5EBMfdvJe_C_hDXrDyli06H9I3m2xjhtmeRW1FHu8kZptKg7iFv58sZkTSoHgcmUj9WfTu90jhkgbmPm-Bof4WrsV2TQTuIxk3_REbQdelW-gFPmK9IDGfo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VwVks3%3Ffbclid%3DIwAR2KqFUGESRJe0XAdTFUXnCHQybEheQkp-cDnSc3-qgXIB5rmlbK5keCiHU&h=AT0yKABmmuexYOin9UUdsIXhz5TV24_boPwEuFUyhOiI1uPv5xXX93YmezFNJXrMsgow89U00lf9Vd9IvJFZCkw2VeP67WgYuJlv_1xdA77ngE8G3pwHvwt1n-wCDkOY5Wit&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UbGdOeKrdKxhRUiqiJSAMwlN0Ix_3PIr38QvjyGwGdEOrW_qXAaBs5EBMfdvJe_C_hDXrDyli06H9I3m2xjhtmeRW1FHu8kZptKg7iFv58sZkTSoHgcmUj9WfTu90jhkgbmPm-Bof4WrsV2TQTuIxk3_REbQdelW-gFPmK9IDGfo


-          заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру (реєстрацію земельної ділянки);

-          оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

-          документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного
документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 робочих днів розглядає подані документи та на підтвердження
державної реєстрації видає заявнику безоплатно витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в
якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною
витягу є кадастровий план земельної ділянки.

 Затвердіть проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надавши до місцевої ради:

-          клопотання про затвердження проекту землеустрою;

-          екземпляр погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

-          витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у
власність чи у користування.

 Державна реєстрація права власності тепер вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють центри надання адміністративних послуг, а також
нотаріуси на підставі заяви та доданих до неї документів:

-          документа, що посвідчує особу;

-          засвідченої копії рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

-          витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

-          документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в
розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк розгляду заяви - 5 робочих днів.

Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ви стаєте повноправним власником
земельної ділянки.



 


