Отримання земельноi дiлянки для ведення особистого селянсЬкОГО

господарства

Вiдповiдно до cTaTTi 121 Земельного кодексу Украiни, кожен громадянин
УкраТни мас право на безоплатне отримання земельноТ дiлянки iз земель
державноi або комунальноi власностi, зокрема для ведення особистого
селянського господарства - не бiльше 2,0 гектара;
Земельним кодексом Украiни передбачено,

що передача

земельних
дiлянок безоплатно у власнiсть громадян у межах зазначених норм,
провадиться лише один раз по кожному виду використання.
Для того, щоб безоплатно отримати земельну дiлянку, громадянину
УкраТни необхiдно здiйснити наступнi дii:
1) Зверну,гиая до органу, уповноваженого здiйснювати розпорядження
земельними дiлянками державноi або комунапьноi власностi iз заявою щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноI дiлянки.
Що вказаноТ заяви необхiдно додати:
- графiчнi матерiали, н& яких слiд вiдзначити бажане мiсце
розташування земельноТ дiлянки (наприклад роздрукiвку кадастровоi карти
(плану) вiдповiдноТ територii) ;
- копiю документ0, що посвiдчуе особу.
- копiя облiковоi картки платника податкiв (Iдентифiкацiйний код).
Розпорядником земель комунальноi власностi,, якi розташованi в межах
населених пунктiв, с вiдповiдна сiльська, селищн&, MicbKa рада.
Розпорядником земель державноТ власностi, якi розташованi за межами
населених пунктiв, зокрема щодо передачi земельних дiлянок громадянам
для ведення особистого селянiького господарства с Головне управлiння
ЩержавноТ служби Украiни з питань геодезii, картографii та кадастру в
областi.
За результатами розгляду цього звернення, уповноважений орган
повинен прийняти рiшення про надання дозволу на розробку гIроекту
землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки або надати вiдмову у його
наданнi. Рiшеttня мае бути прийнято в TepMiH до 1 мiсяця.
Рiшення про вiдмову
наданнi дозвопу на розробку проекту
землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки мас бути мотивовано.
Вiдповiдно до cTaTTi 1 18 Земельного. кодексу УкраТни пiдставами вiдмови
можуть бути лише невiдповiднiсть мiсця розташування бб'екта вимогам

у

законiв, прийнятих вiдповiдно

до них

нормативно-правових aKTiB,
генеральних планiв населених пунктiв та iншоТ мiстобулiвноi документацiТ,
схем землеустрою i технiко-економiчних обГрунтувань використання та
охорони земеJIь адмiнiстративно - територiальних одиниць, проектiв
землеустрою щодо впорядкування територiй населених пунктiв.

2) Пiсля отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки необхiдlло замовити в землевпоряднiй

органiзацiI виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ
дiлянки.
Виконавцем робiт може бути тiльки особа, яка ма€ сертифiкат iнженераземлевпорядника. Без наявностi такого сертифiкату у виконавця робiт проект
землеустрою буде вважатися недiЙсним i державноТ ресстрацii земельноi
дiлянки в подаJIьшому здiйснено не буде.
3) Пiсля виготовлення, проект землеустрою пiдлягае погодженню, для
цього необхiдно звернутися до державного кадастрового реестратора в
територiальному (раЙонному, MicbKoмy) органi Щержгеокадастру УкраТни iз

заявою про державну ресстрацiю земельноi дiлянки. Якщо iнше

не

передбачено договором про розроблення гIроекту, до цього органу

ЗВертасТъся Землевпорядна органiзацiя, що готувzLла проект землеустрою.
Заява розглядаеться протягом 14 днiв, за результатом чого, в разi, якrцо
поданi документи складенi правильно, а межi дiлянки не порушують меж вже

ЗаРессТроВаних дiлянок, державниЙ кадастровиЙ реестратор видас Витяг з
Щержавного земельного кадастру про земельну дiлянку iз зазначенням у
ньому кадастрового номера.
4) Наступний крок - це подання до Головного управлiння ЩержавноТ
служби Украiни з питань геодезii, картографiТ та кадастру в областi, заяви
Про Затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноt дiлянки
для ведення особистого селянського господарства.
lо заяви додаються:
- Екземпляр погодженого проекту,
Витяг з Щержавного земельного кадастру про земельну дiлянку.
5) ПiСля Затвердження Головним управлiнням ЩержавноТ служби
УКРаТни З питань геодезii, картографiТ та кадастру в областi вищевказаного
проекту необхiдно звернутися
,ЦержавноТ реестрацiЙноТ слух<би
НеРУХОМОГО МаЙна iз заявою про державну реестрацiю права власностi на
земельну дiлянку.
подана заява протягом 14 днiв розглядасться Щержавним реестратором.
В разi, якщо поданi документи складенi BipHo, вида€ться Свiдоцтво про право
власностi на земельну дiлянку та Витяг з Щержавного реестру прав на
нерухоме майно та ix обтяжень. З цього моменту Ваше право власностi на
земельну дiлянку офiцiйно заресстроване.
за отриманням безоплатнот правовот допомоги з цього чи iншого питань
звертайтесь до бюро правовоТ допомоги за адресою: м. Барвiнкове, вул.
I_{ентральна, 1. Телефон для довiдок: (05757) 4-17-7О. I
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