НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ

Кожен громадянин України може отримати та приватизувати шість земельних ділянок різного цільового
призначення. Проте передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян провадиться у межах
визначених норм і один раз по кожному виду використання.
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;
• 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.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Бажане місце розташування земельної ділянки не залежить від місця проживання
громадянина.
Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського
господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).
Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв'язку з набуттям ним
права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділянки
відповідного цільового призначення, визначений для присадибної ділянки (крім випадків, якщо розмір
земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим).
Учасникам бойових дій (до яких відносяться особи, визначені статтями 5, 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») надаються, зокрема, такі пільги як першочергове
відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (п.
14 ст.12 Закону).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян є правом, а не
обов’язком, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. У разі відмови органу
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або
залишення відповідної заяви (клопотання) без розгляду питання вирішується в судовому порядку.
Учасники бойових дій мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності в таких розмірах:
- 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.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Із земель державної або комунальної власності земельні ділянки для городництва
можуть надаватися лише в оренду.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 898
«Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників
антитерористичної операції земельними ділянками» Державній службі України з питань геодезії,
картографії та кадастру, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено, а органам
місцевого самоврядування – рекомендовано забезпечити розміщення на власних офіційних веб-сайтах
інформації про місце розташування, цільове призначення та площу земельних ділянок, які можуть бути
відведені учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.

Відповіді на ці та інші запитання, Ви можете отримати звернувшись у Кам`янець-Подільський
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Кам'янецьПодільський вул. Пушкінська, 44, тел. 5-01-59, а також до новостворених бюро правової допомоги за
адресами: м. Дунаївці вул. Шевченка, 83а. тел. 2-02-78; смт. Чемерівці вул. Центральна, 28, тел. 2-0127; смт. Нова Ушиця вул. Українська, 28, тел. 2-22-75, та отримати безкоштовну правову допомогу
для вирішення вашої проблеми.
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