
 

Безоплатна передача земельних ділянок у 

власність громадян 

Згідно з положеннями статті 116 Земельного кодексу України набуття права на 

землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних 

ділянок у власність або надання їх у користування. 

Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у 

разі: 

- приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; 

- одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

- одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах 

норм безоплатної приватизації, визначених Земельним Кодексом України. 

Слід зауважити, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у 

межах норм, визначених Земельним кодексом України, провадиться один раз по кожному 

виду використання, при цьому законодавством не обумовлена необхідність отримання 

земельної ділянки за місцем проживання. Тому громадянин має право отримати земельну 

ділянку в будь-якій області України. 

Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або 

юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої 

влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи 

користування ними в порядку, визначеному законодавством. Отже, під час вибору 

земельної ділянки слід звертати увагу на її правовий статус. 

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок 

із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: 

- 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. Якщо на 

території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських 

підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. 

У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір 

земельної частки (паю) визначається як середній по району; 

- 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. 

Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення 

особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання ним в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю). 

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 

Земельного кодексу України. 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 Земельного кодексу України, забороняється вимагати 

додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 123 Земельного кодексу України. 

 



 


