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Забезпечення земельними ділянками

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»

ст. 12 (п.14), ст.13 (п.18), ст.15 (п.15)

Кожен громадянин України може один раз скористатися правом на виділення 
по одній земельній ділянці з таких видів цільового призначення:

для ведення особистого 
селянського господарства

для ведення садівництва для індивідуального дачного 
будівництва

для будівництва 
індивідуальних гаражів

для будівництва: 
у селах ................. до 0,25 га
в селищах ............ до 0,15 га
в містах ................ до 0,10 га

мають право на 
першочергове 
відведення 
земельних 
ділянок для: 

Земельні ділянки виділяються лише, якщо особа раніше не скористалася правом на 
приватизацію землі відповідного цільового призначенняУВАГА!

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

Члени сімей загиблих

індивідуального
житлового 
будівництва

садівництва
і городництва 

до 2,0 га до 0,12 га

до 0,01 га

до 0,10 га
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Де знайти земельну ділянку:

Порядок виділення земельної ділянки

Вибрати з ділянок, позначених 
білим кольором на сторінці
map.land.gov.ua/kadastrova-karta

Сайт Головного управління 
Держгеокадастру в певній області. 
У розділі «Інформація для учасників 
бойових дій (АТО/ООС) та членів їх 
сімей» є перелік земельних ділянок, 
які зарезервовані для передачі у 
власність ветеранам, і оформлені у 
картах-атласах по кожному району

Звернутися до 
територіальних управлінь 
Держгеокадастру 

Звернутись до сільської, 
селищної, міської ради за 
місцерозташуванням ділянки

Особа може отримати безоплатно від держави земельну ділянку певного цільово-
го призначення лише один раз. Проте немає жодної прив’язки до місця реєстрації, 
оскільки скористатись правом можна в будь-якій області.

Якщо бажана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та не від-
носиться до земель сільськогосподарського призначення державної власності і необ-

хідна для дачного будівництва потрібно звернутись до відповідної районної державної адміністрації.

УВАГА!

УВАГА!
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Розробка проєкту 
землеусторю щодо 

відведення земельної 
ділянки

Погодження проєкту
землеустрою

Реєстрація права власності 
на земельну ділянку в 

Міністерстві юстиції України

Дозвіл на розробку 
проєкту землеустрою 

Затвердження проєкту 
землеустрою

Реєстрація земельної 
ділянки в кадастрі (ДЗК)
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Етап 
привати-
зації

Куди 
звертатися

Документи, які 
треба подати

Строк  
виконання

Документ, 
який  
отримуєте

Корисні поради

Дозвіл на 
розроблення 
проєкту зем-
леустрою

Міська, селищна, 
сільська рада, го-
ловне управління 
Держгеокадастру 
у відповідній 
області, районна, 
обласна держав-
на адміністрація

1) клопотання із 
зазначенням цільо-
вого призначення 
земельної ділянки та 
її орієнтовні розміри 
(зразок клопотання 
є в органі, до якого 
його подаєте)
2) графічні 
матеріали, на яких 
зазначено бажане 
місце розташування 
земельної ділянки
3) документи, які 
підтверджують статус 
учасника АТО
4) погодження 
землекористувача 
(у разі вилучення 
земельної ділянки, 
що перебуває в 
користуванні інших 
осіб).

1 місяць Дозвіл щодо 
відведення 
земельної 
ділянки

Дозвіл на розроблення 
проєкту землеустрою 
надається безоплатно та має 
необмежений строк дії. Якщо 
протягом 1 місяця з дня реє-
страції клопотання не надано 
дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
або мотивовану відмову у 
його наданні, то Ви, у місяч-
ний строк з дня закінчення 
зазначеного строку, маєте 
право замовити розроблення 
проєкту землеустрою без 
надання такого дозволу. Для 
цього необхідно письмово 
повідомити відповідний орган 
виконавчої влади або орган 
місцевого самоврядування, до 
якого подавали клопотання, та 
додати договір на виконання 
робіт із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

Розроблення  
проєкту 
землеустрою 
щодо 
відведення 
земельної 
ділянки

Суб’єкти госпо-
дарювання, що 
є виконавцями 
робіт із земле-
устрою згідно з 
законом (перелік 
є на сайті Держ-
геокадастру в ру-
бриці «Напрями 
діяльності», розділ 
«Сертифікація»

Дозвіл на розро-
блення проєкту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки

Згідно з уго-
дою сторін, 
але не більше 
6 місяців 
з моменту 
укладення 
договору

Проєкт 
землеустрою 
щодо 
відведення 
земельної 
ділянки

Проєкт землеустрою пода-
ється на погодження розроб-
ником.
Кожен орган розглядає та по-
годжує проєкт землеустрою 
самостійно та незалежно від 
погодження проєкту іншими 
органами. Висновок про пого-
дження проєкту землеустрою 
надається безоплатно та строк 
його дії необмежений

Погодження 
проєкту 
землеустрою 
щодо 
відведення 
земельної 
ділянки

Територіальний 
орган Держгеока-
дастру в районах 
(містах);
структурний 
підрозділ 
райдержадміні-
страції у сфері 
містобудування 
та архітектури 
або виконавчий 
орган міської 
ради у сфері мі-
стобудування та 
архітектури (якщо 
ділянка в межах 
населеного пункту 
або на ній плану-
ється будівництво);
інші органи 
виконавчої влади 
згідно зі статтею 
186-1 Земельного 
кодексу України в 
залежності від міс-
ця розташування 
земельної ділянки 
(об’єкт природно- 
заповідного фон-
ду, прибережна 
захисна смуга 
пам’ятка куль-
турної спадщини, 
землі істори-
ко-культурного, 
лісогосподарсько-
го призначення, 
водного фонду)

Оригінал проєкту 
землеустрою (тери-
торіальному органу 
Держгеокадастру) 
та копія проєкту 
землеустрою (іншим 
органам)

10 робочих 
днів

Висновок про 
погодження 
проєкту зем-
леустрою

Проєкт землеустрою пода-
ється на погодження розроб-
ником.
Кожен орган розглядає та по-
годжує проєкт землеустрою 
самостійно та незалежно від 
погодження проєкту іншими 
органами. Висновок про пого-
дження проєкту землеустрою 
надається безоплатно та строк 
його дії необмежений.
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Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України учасники бойових 
дій, інваліди війни, учасники війни, в тому числі із числа учасників росій-
сько-української війни, члени сімей загиблих звільняються від сплати земель-
ного податку.

УВАГА!

Реєстрація 
земельної 
ділянки

Державний 
кадастровий 
реєстратор

1) заява про дер-
жавну реєстрацію 
земельної ділянки (за 
формою згідно з до-
датком 22 постанови 
КМУ від 17.10.2012 
№1051);
2) оригінал докумен-
тації із землеустрою, 
яка є підставою для 
формування земель-
ної ділянки;
3) документація 
із землеустрою, 
яка є підставою 
для формування 
земельної ділянки у 
формі електронного 
документа.

14 календар-
них днів

Витяг з 
Державного 
земельного 
кадастру про 
земельну 
ділянку

Заява з доданими докумен-
тами надається заявником 
особисто чи уповноваженою 
ним особою або надсилається 
поштою цінним листом з опи-
сом вкладення та повідомлен-
ням про вручення.
Витяг з Державного земель-
ного кадастру про земельну 
ділянку надається безоплатно 
та містить всі відомості про 
земельну ділянку, внесені 
до Поземельної книги. 
Складовою частиною витягу є 
кадастровий план земельної 
ділянки.

Етап 
привати-
зації

Куди 
звертатися

Документи, які 
треба подати

Строк  
виконання

Документ, який 
отримуєте

Затверджен-
ня
проєкту
землеустрою

Міська, селищна, 
сільська рада, го-
ловне управління 
Держгеокадастру 
у відповідній об-
ласті, районна, 
обласна держав-
на адміністрація

Погоджений проєкт 
землеустрою; по-
зитивний висновок 
державної експерти-
зи землевпорядної 
документації (у разі 
необхідності згідно із 
законом)

Двотижневий 
строк

Рішення про затвердження проєкту земле-
устрою та надання земельної ділянки у влас-
ність

Р е є с т р а ц і я 
права влас-
ності на зем-
лю

ЦНАП або нота-
ріус

Погоджений проєкт 
землеустрою; по-
зитивний висновок 
державної експерти-
зи землевпорядної 
документації (у разі 
необхідності згідно із 
законом)

Двотижневий 
строк

Інформаційна довідка Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

Звільнення від сплати податку поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання 
в межах граничних норм, які визначаються для безоплатного передання у власність. Якщо 
ветеран має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то до 1 травня 
поточного року він повинен подати письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу 
за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для 
застосування пільги.
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Зразок клопотання про відведення земельної ділянки
Кому (розпорядник) 
Адреса
Тел.
Від: ПІБ
Адреса
Паспорт:  
ІНН: 
УБД:
Тел:

КЛОПОТАННЯ
про відведення земельної ділянки площею від 0,09 га до 0,1 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку

Відповідно до статті 14 Конституції України та статей 118, 121 Земельного кодексу України прошу надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для передачі мені безоплатно 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, орієнтовна 
площа земельної ділянки складатиме від 0,09 гектара до 0,1 гектара, в межах норм безоплатної приватизації.
Земельна ділянка розташована по вулиці , біля будинку під 
номером , в місті/селі . Приблизне розташування земельної ділянки наведено в 
Додатку 3 до цього клопотання червоним контуром.
Цим також підтверджую, що раніше право власності на земельні ділянки шляхом одержання таких земельних 
ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації я не набував. 
Земельних ділянок у власності не маю, проте маю бажання реалізувати своє конституційне право, 
передбачене статтею 14 Конституції України на приватизацію землі. Першочергове право на одержання 
земельної ділянки я маю на підставі статті 12(14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року (далі – Закон про статус ветеранів). Моя участь в АТО 
(ООС) належним чином підтверджена на підставі Довідки, виданої військовою частиною , 
від « »  (Додаток 4 до цього Клопотання). Під час несення служби одержав 
поранення, про що докладаю документи в Додатку 5 до цього Клопотання. Метою одержання земельної 
ділянки є будівництво житла для своєї родини (маю  неповнолітніх дітей).
На підставі вище викладеного, та керуючись статтями 116, 118 та 121 Земельного кодексу України від 25 
жовтня 2001 року (далі – Земельний кодекс), статті 12 (14) Закону про статус ветеранів,

ПРОШУ:
1. Вважати це Клопотання заявою, поданою в порядку статті 118 Земельного кодексу про надання мені 
безоплатно у власність земельної ділянки з такими характеристиками:
а) цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку; 
б) орієнтовні розміри (площа) земельної ділянки становитимуть від 0,09 га до 0,1 га; 
в) графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, наведено в Додатку 
3 до цього Клопотання;
г) погодження землекористувача про вилучення земельної ділянки не надається, оскільки таке погодження 
потребується виключно у випадку, якщо земельна ділянка перебуває в користуванні інших осіб; 
2. Протягом одного місяця з дати одержання цього Клопотання надати дозвіл на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки.
Додатки:

1. Додаток 1 – копія паспорта;
2. Додаток 2 – копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платників податків; 
3. Додаток 3 – графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
4. Додаток 4 – довідка про мою участь в АТО (ООС)
5. Додаток 5 – підтвердження поранення, яке було одержано в АТО (ООС).

З повагою, «ПІБ»
Дата       / підпис ПІБ


