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<Сарантоване право па оц)шманшя земе.lrьпоi дiлянкп безкоштовпо>>

3емля е основним нащiональним багатством, що перебувае пiд особливою охороItою
держави. Констrryчiею та Земельним кодексом Украihи (далi - ЗК Украiни) гарашryсться право
кожного громадянина на отримання безошлатноТ земельноТ дiлянки. Перлача TaKIE( земельних
дiлянок проводиться за рiшенням органiв виконазчоi Lпади та органiв мiсцевого самоврядувенrrя у
разi:

о приватизацii земельнlоl дiляноlс, якi перебувають у користува}шi громадян;
. од€ржаЕня земепьних дiлянок внаслiдок приватизацiт державЕкх i комупальншr

сiльськогосподарськID( пiдпрпемств, установ, органiзацiй;
о одержашrя земеJIьню( дiлянок iз земель державноi i комунальнот шlасностi в ме:t€х норм

безогшатноi примтизачii.

Статгею 121 ЗК Украi'ни визначено цiльове призначецня та розмiр земеJIьIIID( дiляноь якi
передаються безкоштовно:

о дIя ведення фермерського rосподарства - в розмiрi земельноТ частки (паю), визначеноТ дtя
.шrенiв сiльськогосподдрськкх пiдприемсгв, розташованIil( uа терrtгорii сiльськоь селищноd
мiськоi ради, де знаход}пься фермерське господарсгво;

. для ведешu особпgгого сеJlянського господартва - не бiльшо 2,0 гекгара;

. дIя веденIDr сqдiвницгва - не бiльше 0,12 гекгара;

. дш булiвшrrгва i йслуговуванЕя жиJIого булиlшсу, господарькID( будiвель i спорул
(присад,rбна дiляrпса) у сеJIах - не бiльше 0,25 гекrара, в селищlлх - не бiльше 0,15 гекrара" в
MioTax- rre бЬше 0,10 гекгара;

. дIя iвдlшiдуаrrьного датшоrо булiвшшrrва - не бiльше 0,10 геlrгарщ
о дIя будiвrшrrгва iндивiдуапьшоr гарахсiв - не бiльше 0,01 гекгара.

Вцповiдно до сгатгi 118 ЗК Украiiпл громадянн, зацiкавленi в одержаннi безоrшатно у
шrаснiсть земельноТ дiJинки iз земель державноi або KoMyrra.mHoT BлracнogTi, подають до
вiдповiдпого оргешу виконавчоТ вIIади або органу мiсцевого самовряддання, який передае
земельЕу дiляlшсу державноТ rш KoMyHа.lIbHoT BrracнocTi у втrаснiсгь, TaKi дочrме}rги:

. кпопотilння (докумеrrг у якому зlхlначlлк}тъся цiльове призначешrя земельноi дiлянки та ii
opierпoBaHi розмiри);

о графiчнi матерiали (це документц на якIЕ( позначепе бшсапе мiсце розтtlIIIування
земыrьноi дiляtпси);

о погодкешш зеIч[лекористувача (у разi вилучеЕня земельноi дiJUIнки, що перебра€ у
користуваннi iншюr осiб);

. документц що пiлгверрпсують досвiд роботи у сiльському господарствi або наявнiсть
освiти, злобугоТ в аграрному навч:rльному закJIадi Е разi над{лкш земельноТ дiляrжи дrя
ведення фермерського господарgгва).

Вiдповiдшй оргап виконавчоi вJIqди або оргап мiсцевого саI}rсвря,ф/вапня, до якого було
подашо кJIопоташи, розгляда€ його у мiся.ший сток i дае дозвiл на розроблеlшя проflсry
землеустрою цодо вilреденrrя земельноТдiлfi{Iс{ або надае моrивова$у вiдмову у його надаrшri.

* Пiдставою вiдмови у наданнi дозволу на розроблешrя прекгу землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки Morr<e буш.r rлпше невiдповiдriсть:

о мiсця рзташуванIul об'еlсга вимогам законiв;
. генераJIьшос rшанiв наоеленID( шуlшстiв та iншот мiсrобулiвнотлокумеrrгацii;
о схем земJIеустрою i технiко-економiчrплr бlруrrryвшrь використаfiý-я та охорони земель

qдмiнifi ратIвно-терик)рiапьнюr одшrиIЕ;
о проекriв землеустрою щодо впорядкуванýя територiй населеrшоr пуlпсгiв, затвердкенIЕ( у

встаноLпеному з{жоном порядку.


